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Colectivos artesanos
PARA UNHA ETNOGRAFÍA DOS PORTADORES
DE SABERES TRADICIONAIS

J. Antonio Fidalgo Santamariña

LIMIAR
O saber artesá para non perdelo necesita

desaparecer. Para esto decidín escoller: a) Tres colectivos de

ser transmitido de cada xeración á seguinte.

especialistas artesáns, que poñen en práctica o seu saber

Para iso, empréganse métodos e mecanismos educativos

e habilidade técnica artesá dentro dun obradoiro estable

que existen en cada cultura. Incluso, dentro dela, cada área

que teñen instalado ó carón do fogar ou dentro del. Trátase

xeográfica pode presentar unha maneira local de transmitir

dos colectivos de Oleiros, Ferreiros e Zapateiros tradicionais,

os saberes e tradicións propios.

estudados no capítulo II deste estudo, que se ben poden saír
do obradoiro de vez en cando para ir vende-la obra polos

No meu camiñar polos concellos e comarcas galegas té-

mercados e feiras do contorno, a súa fabricación é froito

ñome atopado con variados métodos empregados polos

do traballo estable de artesán no obradoiro onde dispón

portadores de saber, tanto para desenvolve-las actividades

dos utensilios do oficio e das materias primas necesarias

que lle son propias, como para transmitilas ó seguinte co-

para desenvolve-la especialidade; b) Dous colectivos de

lectivo de portadores, e o mesmo con modos diferentes de

portadores de saber que representan ó sector da ambulan-

aprendelos por parte daqueles interesados en continuar co

cia galega clásica. Trátase dos colectivos de afiadores e

desenvolvemento desa actividade técnica especial.

canteiros ambulantes tradicionais, nos que temos depositada a representación das profesións ambulantes clásicas.

Unha análise científica destes saberes tradicionais permite

Os resultados destes estudos preséntanse no capítulo III do

mostrar unha serie de realidades que se poden empregar

traballo; c) Outros dous colectivos de especialistas artesáns

como guías de traballos de campo, como medios de identifi-

que representan ó sector dos oficios semiambulantes, ape-

car modos de colaboración, relación, traballo en equipo, ou

lativo co que se trata de delimitar aqueles depositarios dun

de formas de actuar xuntos no medio circundante.

saber artesán que saen da aldea unha pequena tempada
cada ano, que non supera os dous meses de duración, para

A presenza na sociedade tradicional galega de numerosos

poñelo en práctica proporcionando un servizo ós clientes

colectivos de portadores dun saber especializados para o

doutro lugar, volvendo ó remata-la tempada de traballo ó

desenvolvemento de actividades concretas, permite non so

fogar no que permanece o resto do ano. Trátase dos colec-

a comparación entre as diferentes familias de portadores

tivos constituídos polos Alambiqueiros do concello de Sober

dos saberes tradicionais, senón que tamén permite a defi-

(Lugo), desprazados anualmente ás zonas vitivinícolas do

nición dos obxectivos que a sociedade xeral lles tiña enco-

interior de Galicia, e os Seitureiros galegos desprazados ós

mendado, e súa integración e status dentro da estrutura do

campos de trigo de Castela-León, Castela-A Mancha, Estre-

sistema de cultura tradicional.

madura e Andalucía, para desenvolve-los traballos de sega
e recolla dos cereais panificables, que presenta o capitulo
IV do traballo.

No seguinte traballo propóñome conseguir varios obxectivos, a saber:

3) En terceiro lugar, o estudo recolle na última parte unha
1) Tratar de contextualizar dentro do marco xeral do Sistema

presentación da natureza dos argots antigos e das moder-

de Cultura Tradicional ós diferentes colectivos de portadores

nas linguaxes especiais de oficio, faladas por varios colec-

de saber tradicionais cos que ten contado a sociedade ga-

tivos de portadores de saber estudados, sempre que saían

lega tradicional. Isto facemolo no capítulo I do traballo.

desenvolve-la especialidade por fora das comunidades de
orixe, así como as valoracións e status que lles atribúe o

2) En segundo lugar, presenta-los resultados de varios estu-

pobo anónimo, a través do folclore popular, ós integrantes

dos de campo elaborados sobre estes colectivos de porta-

dos diferentes colectivos de portadores de saber que entran

dores de saber, algúns xa extinguidos e outros a piques de

a formar parte deste estudo
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I
OS PORTADORES DE SABERES
TRADICIONAIS:
UN TEMA DE ESTUDO

1. MEDIO, HISTORIA E CULTURA

por medio da recolección, a caza e a pesca. Trátase
de tres artes de subsistencia que durante unha longa
secuencia de milenios servíronlle ó home para extraer do medio os bens imprescindibles para súa
alimentación. Ademais tratou de extraer do solo e
subsolo os materiais utilizables, practicando a agricultura e gandería, transformando a materia para
protexerse, alimentarse, desprazarse e transportalos froitos do seu traballo.

A cultura galega o mesmo que as demais culturas de
Estado español formáronse sobre o territorio peninsular, no medio rural e urbano, antes de que existiran os
nomes de Galicia e de España. Estas culturas pódense
considerar no tempo, no seu proceso de desenrolo
ó longo dos séculos, e despois, no espazo, dominio
por dominio, pondo o acento no mundo rural. Este
último está subordinado á natureza que se empeña
en dominar. Nel domina o espírito da tradición, sen
que por elo renuncie ó espírito de innovación. Como
é ben sabido, a transformación e a evolución cultural,
aínda que lentas, atravesan fases dunha maior aceleración. Empezarei o estudo constando aqueles sectores do sistema de cultura tradicional, que conforman
os principais contextos de aprendizaxe dos pasados e
presentes portadores de saberes tradicionais.

a) A Recolección
Actualmente, nos últimos estados de evolución sociocultural, en Galicia a recolección é practicada de
modo residual. Severamente regulamentada, a caza
tamén tende cada vez máis a saírse do dominio das
técnicas de adquisición para converterse nun deporte. Noutras épocas ten xogado un papel moi importante
b) A Pesca
Tocante á pesca, o home tena practicado tanto en
auga doce como en auga salgada. A pesca en auga
doce, nos nosos días aparece convertida en deporte.
A pesca no mar industrialízase cada vez máis. Nos
dous medios os equilibrios biolóxicos téñense rachado polo influxo da polución (contaminación) e
as capturas abusivas das especies consumibles. Practicado desde tempo inmemorial, o cultivo de peixes

2. OS ELEMENTOS BÁSICOS DO
SISTEMA DE CULTURA TRADICIONAL
2. 1. ELEMENTOS DO SUBSISTEMA TECNO
ECONÓMICO DO SISTEMA CULTURAL GALEGO
2.1.1. As técnicas de adquisición

Unha vez acadada a posesión do medio, o home tense
preocupado por adquiri-los medios de subsistencia
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A recolección de mel que producen as avellas ten
xogando un papel esencial en tanto que alimento humano ao longo da historia humana. A cera, constituíu
un dos materiais das velas coas que se obtiña a luz
para a iluminación.
Tamén os cabalos e as bestas, pola súa intelixencia
e poderío, téñense convertido nun dos acompañantes favoritos do home, en canto animal de montura e
tracción. Desde fai un cuarto de século a difusión crecente da tracción mecánica liberou ó cabalo e a besta
dunha das súas funcións máis útiles. En canto animais
de carreira e de paseo, o cabalo e a besta aínda conservan a súa importancia para o home de hoxe.
No que atinxe ó gando ovino proveu ó home de leite
e de carne para alimentarse, de fertilizante para a
agricultura, de la para a vestimenta, e de peles para
o seu equipamento. Se vive en rabaños en busca de
herba fresca e de forraxe para alimentarse constitúe
o pastoreo. En Galicia existiu un pastoreo de parroquia, coas súas propias normas que aínda hoxe é posible investigar. Despois dunha fase de declive, hoxe
en día o pastoreo empeza a adquirir novamente importancia nalgunhas áreas montesías de Galicia.
2.1.2. Técnicas de produción: a agricultura

- Do trigo ó pan: O trigo en sentido amplo é o
conxunto de cereais panificables. Traída de MedioOriente, esta planta cultivable estendeuse por todo o
mediterráneo e por toda Europa occidental. O trigo ó
principio é moído á man no ámbito da casa. O muíño
hidráulico e o de vento non apareceron hasta a época
medieval. Desde hai moito tempo o de muiñeiro é
un oficio necesario. Agora chámanse fabricantes de
fariña.

de auga doce tende hoxe a incrementarse para o consumo directo e para o “alevinaxe”, e dicir, o cultivo
de peixe en piscifactorías destinado ó poboamento
dos ríos e dos estanques. Outras técnicas de produción, como o cultivo dos moluscos mariños (mexillóns, almexas, ostras, etc.) son desenroladas desde
fai tempo cada vez con maior intensidade.

Consumidos ó principio en forma de bolas e de tortas,
os cereais de trigo, centeo e millo teñen sido elaborados máis a miúdo baixo a forma de pan, constituíndo
hasta os nosos días unha das bases da alimentación
humana.

c) A cría de gando
Coa era neolítica o home pasa da caza do animal de
cría ó coidado do mesmo. As especies domésticas
multiplícanse e mellóranse, en resposta ás necesidades alimentarias e industriais dos homes, e para o
trasporte de persoas e animais. Nos nosos días aplícase ós animas unha política racional de selección e
crecemento que ten desenvolvido a especialización e
elevado a calidade dos animais.

- Da viña ó viño: É sobre as vías do comercio do
viño que a viticultura se expande polo interior de España e de Galicia. Polos esforzos mesmos que esixe e
pola tradición social asociada ó viño, a viticultura ten
un lugar importante dentro da agricultura galega.
10

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

R

T

E

S

A

N

O

S

2.2. ELEMENTOS BÁSICOS DO
SUBSISTEMA SOCIAL DO SISTEMA DE
CULTURA GALEGO

- Da tea ó vestido: A marxe das fibras vexetais o
home ten utilizado para a produción de teas, as posibilidades que lle ofrecen os animais que caza ou cría,
e máis particularmente os ovinos. Habitualmente, a
cal era extraída dos animais vivos e posteriormente
fiada e tecida para fabricar a tea co que se fai a vestimenta tradicional.

Como ten expresado C. Levi-Strauss, toda civilización
humana por moi humilde que sexa preséntase baixo
dous aspectos. Por unha parte está no universo, e
por outra é ela mesma un universo. Estar no universo
significa, para o vello profesor, que ela mesma está
inserta no tempo e no espazo. Despois que ela se articula coa natureza física. En fin, que os seus seres
son seres biolóxicos e polo tanto a sociedade segue
un ritmo como eles: o do nacemento, o crecemento
e a morte. Pero tamén esta sociedade constitúe ela
mesma “un universo”, coas súas divisións, preocupacións, xerarquías e leis. Ela xera unhas obras, nas que
ela mesma se reflicte e que inflúen no seu desenvolvemento.

- Da terra á cerámica: O chan galego é rico en xacementos de terra para cerámica. Ós centros iniciais
de cerámica castrexa e romana, teñen seguido outros
moitos ó longo dos séculos, nos que se produciron
cerámicas de formas e técnicas variadas. A provincia
de Ourense, en concreto, é un espazo fértil en cerámica galega, á que seguen Lugo, A Coruña e Pontevedra.
- Da pedra ó edificio: Coa aparición dos útiles de
metal, o home ten mellores condicións e pode extrae-la pedra dos numerosos xacementos que abundan por Galicia con todas as súas variedades e multiplicar os seus usos. Son famosos no manexo dos
nosos granitos os canteiros pontevedreses e doutras
provincias galegas.

Un elemento fundamental deste subsistema social
son as institucións, en canto que son organizacións
humanas permanentes, cunhas regras explícitas ou
implícitas. Entre aquelas que caracterizan á nosa sociedade tradicional, unhas cobren un espazo continuo, e outras un espazo descontinuo. Así, en canto
ás primeiras temos a continuidade aldeán, cos seus
limites do territorio, a feira nos limites da súa concesión, a organización agraria (cooperativa) nos límites
da súa aldea ou parroquia. En canto ás segundas, están a familia coa súa estrutura de parentesco ramificada dunha aldea a outra, ou a venda ambulante nos
lugares e momentos onde os profesionais instalan a
súa mercadoría.

- Hábitat e alimentación: O espazo rural de Galicia
antiga e moderna esta organizado ó redor de dúas formas fundamentais con múltiples variantes: o hábitat
concentrado e o hábitat disperso. As unidades de explotación son organizadas a través deste espazo, caracterizándose pola natureza, o tamaño, a orixe dos
materias, as técnicas de construción e a distribución
dos espazos respectivos de explotación e de habitación das persoas e animais. No ámbito doméstico teñen sido desenvolvidos espazos e equipamentos destinados á alimentación, á convivencia, e ó descanso.
Adecúanse á vida cotián e á dos días sinalados do ano
e do ciclo vital humano.

Respecto á feira, ó mercado e a venda ambulante,
son as formas diferentes dun comercio limitado no
espazo e no tempo. Feira e mercado ocupan periodicamente un espazo fixo. A feira é menos frecuente
e máis importante que o mercado. A feira lembra a
festa. Tocante á venda ambulante o comerciante vai
de lugar en lugar ó encontro do cliente.

- O transporte: O transporte e o arrastre de produtos e mercadorías polo home e o animal teñen sido os
primeiros implicados nun espallamento e acondicionamento das vías de comunicación. Paralelamente,
téñense desenvolvido transportes fluviais e marítimos. Mesmo o río Miño ó seu paso pola cidade de
Ourense, conserva pegadas dos dous portos fluviais
que desapareceron definitivamente a partir da construción dos encoros situados no curso do pai dos ríos
galegos.

En relación coa familia, esta abrangue un grupo de
parentes unidos por lazos de sangue e por alianza.
É unha institución fundamental na sociedade tradicional. Regulamenta as transmisións de bens e dos
poderes, asume a ascensión dos nenos á sociedade,
conduce a maior parte das relacións de entrada na
sociedade. Ampliada a veces ó grupo doméstico, a fa11
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configurou o fondo dun pensamento mítico popular
coherente que aínda se transmite nos medios máis
populares e tradicionais.
d) Tradición acristiá: Con grados diversos de intensidade segundo os tempos e lugares, a relixión acristiá
domina ás outras crenzas. Ó mesmo tempo o pobo
adapta a relixión ás súas propias necesidades e a unhas tradicións máis antigas, e isto sucede con tódalas devocións, trátese da Santa Cruz, da Virxe ou dos
Santos.

2.3. ELEMENTOS BASICOS DO SUBSISTEMA
IDEOLÓXICO DO SISTEMA DE CULTURA DE
GALICIA
O ciclo do home natural ou biolóxico articúlase no ciclo do home social ou cultural. Así, tanto as grandes
rachaduras da existencia biolóxica: nacemento, casamento e morte, como as rachaduras menores teñen
sido marcados para todos por uns costumes relixiosos ou non, que subliñan o paso dunha fase a outra
da vida, pretexto para grandes xuntanzas familiares e
sociais. Agasallos, comidas, cortexos, danzas e outras
manifestación sociais únense ó caracter extraordinario das cerimonias socioculturais. Outros elementos
básicos deste subsistema de cultura tradicional son:

e) Prácticas socias: Maxia, sorte e adiviñanza, prevención e curación: As practicas máxicas están fundadas
sobre un sistema de crenzas, nas que tódolos signos
do universo se interrelacionan. Segundo as crenzas,
o universo non é neutro á mirada da sociedade, e
aporta maldade ou bondade ó home e os seu bens. As
prácticas empíricas son o reflexo dun saber tradicional activado pola experiencia. Elas abren o camiño a
ciencia.
- Respecto á sorte e á adiviñanza, algúns homes asustados polas desgrazas atribúenlle a causa a unhas forzas exteriores, a unha sorte votada por un feiticeiro
ou alguén que lle quere mal. O primeiro recurso para
enfrontarse a este feito é un conxunto de prácticas
para identifica-las sortes votadas e adiviña-lo futuro.

a) Costumes e crenzas: Puntos de referencia cultural
no desenvolvemento do ciclo natural, os costumes e
as crenzas imprimen uns tempos fortes nos ritmos
(ciclos) biolóxicos da vida do home e do ritmo (ciclo) agrario. Insértanse no tempo, e a comunidade
os transmite ás seguintes xeracións. Os costumes
e crenzas manteñen en xogo unha mitoloxía que
participa das forzas da natureza, de supervivencias
precristiáns e de principios cristiáns. Inspíranse en
acontecementos con resonancia política. Son ocasión
de grandes xuntanzas familiares ou comunitarias.

- Con relación a prevención e curación, fan a miúdo
referencia á mesma práctica popular a través da que
se tenta previr ou cura-la presenza dunha enfermidade ou mal que sofre a persoa obxecto da mesma.

3. O TEMA DOS OFICIOS E SABERES
TRADICIONAIS: CONCEPTO DE OFICIO
E PROPOSTA DE CLASIFICACIÓN

b) Festas: Dun ano a outro as festas marcan o desenvolvemento dos traballos e os días. Unhas son estacionais e subliñan os grandes momentos da vida
agrícola e pastoril. Outras son festas públicas do calendario que se concentran nuns ciclos e unhas datas que poden ser fixas ou móbiles. Outras festas do
calendario e privadas afectan soamente a algunhas
persoas. Tamén hai festas ocasionais que escapan ós
ciclos do tempo.

Un segmento importante do sistema de cultura tradicional é constituído pola división do traballo e do
saber dos membros da sociedade galega tradicional.
Desde tempos inmemoriais o home galego exerceu de
agricultor, gandeiro e pescador. Pero a miúdo tamén
practicaba unha segunda actividade que lle aportou
un complemento económico necesario para superalas carencias de toda clase, derivadas da débil economía doméstica que veu caracterizando ás unidades
familiares. Deste modo, mentres uns membros da

c) Mitoloxía popular: A idea de que o home se fai
dos seres naturais, dos seres sobrenaturais que el ten
imaxinado, das leis coas que el aureola os seus heroes e dos símbolos que el creou a partir do universo
12
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mínimo necesario para vivir. Xa que logo, nas condicións de vida que proporcionaba a sociedade galega tradicional, a xente ou ben tiña que decidirse
por provocar un troque da situación mediante unha
revolución que nunca foi capaz de facer, ou trocar ela
de situación, o que moitos campesiños fixeron, emigrando para os países de ultramar ou ben adoptando
outras actividades xunto á condición de campesiño
–uns oficios fixos, semiambulantes ou ambulantes–
que foi o que fixeron milleiros de paisanos.

Nun primeiro achegamento á división do traballo que
caracterizaba á sociedade galega tradicional, descóbrese a presenza dun sector maioritario de poboación
dedicada a tempo completo ó desenvolvemento dos
referidos labores agrícolas, gandeiros e de pesca,
practicados de acordo coa modalidade de división
de traballo admitida na sociedade. Neste aspecto,
o home galego, tal como dicía Otero Pedraio é, por
nacemento, agricultor, mariñeiro, e en menor grado
pastor (OTERO PEDRAIO, 1954: 56). Pero ó lado desta
gran maioría da poboación áchase outro gran número
de cidadáns, espallados por todo o territorio galego,
ocupados na práctica dun oficio nos seus obradoiros
fixos no interior das aldeas do País, que abranguen
as máis variadas especialidades artesáns e a posta
en práctica das habilidades técnicas e saberes máis
especializados. Trátase nestes casos de cidadáns pluriactivos, ou dos que imos nomear “homes de oficio”
que aparecen desenvolvendo unha actividade mixta
de campesiño-ferreiro, campesiño-carpinteiro, campesiño-zapateiro, campesiño-zoqueiro, campesiñooutro oficio artesán calquera dos que entran na variada gama de especialidades tradicionais. Por último
achamos aqueloutro colectivo numeroso de galegos
que desenvolven uns oficios ou actividades ambulantes, uns tipos ós que a súa práctica ordinaria esíxelles
desprazarse a diario desde o fogar ou ausentarse del
por tempadas máis ou menos longas para ofrecer ós
clientes uns bens ou servizos especializados que lles
proporcionan en troque un pago en diñeiro que traen
ó fogar despois de cada saída profesional.

Polo demais, toda esta poboación artesán coa que
contou a Galicia tradicional aparece dotada dunha
condición económica e social semellante. No económico son persoas que aportan un complemento
máis ou menos importante á unidade doméstica da
que forman parte, e no social son os encargados de
abastece-la comunidade dos medios de traballo (carros, arados, grades, apeiros de labranza, maquinaria: teares, limpadoras, batáns) adaptados á práctica
do modo de produción agropecuario do País, e dos
bens de consumo durables (casa-vivenda, palleiras,
hórreos, muíños, mobles, vaixelas) que precisan estes campesiños. Deste modo, os oficios, saberes e
habilidades técnicas tradicionais aparecen como elementos integrantes dun subsistema de cultura especial, que forma parte do sistema de cultura xeral de
Galicia, de modo que calquera estudo que fagamos
dalgúns colectivos artesáns deberemos consideralos
como parte constitutiva do sistema de pluriactividade galega tradicional. Doutro lado, toda esta serie
de oficios, saberes e habilidades tradicionais que me
propoño inventariar e organizar neste primeiro tema
do traballo, representan un capital de diversidade
cultural que permitiu a milleiros de galegos subsistir
e adaptarse, e que hoxe permitirían vivir a outros no
caso de ser rehabilitados e convenientemente adaptados ós tempos actuais.

Como tamén sublimou R. Otero Pedraio, o ideal
campesiño de toda casa ben organizada céntrase en
“comprar pouco e vender moito”, e en buscalo “equilibrio da unidade económica que se baste a si mesmo”
(OTERO PEDRAIO, 1954:56). Pero este obxectivo a duras penas o daba conseguido de todo, deixando deste
modo o campo aberto a algunhas persoas do fogar
para dedicarse ó exercicio dun oficio artesán ou unha
actividade especializada complementaria que viñan a
constituír unha resposta ás limitacións dun sistema
produtivo paleotécnico incapaz de proporciona-lo

3.1. UN CONCEPTO DE “HOMES DE OFICIO”
Un dos primeiros problemas a resolver de cara a organiza-la pluriactivide galega tradicional é o defini-los
“homes de oficio” que van se-los protagonistas deste
estudio.
Xaquín Lorenzo iniciaba o estudo dos oficios a partir
dunha idea central: Olla-los oficios “dende dous as13
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pectos: o oficio practicado polo artífice e o practicado
por un curioso calquera. –O primeiro fai a obra fina,
o traballo complicado, o útil que pecha en si un senso
artístico.– O segundo é o que, con máis ou menos
xeito, sabe “botar unha man” cando compre improvisar unha obra ou cando non se dispón de meios
para pagar a quen o faga.– Estes isoleiros danse dabondo na Galiza” (LORENZO FERNÁNDEZ, 1979:471)
Para este etnógrafo, pois, o verdadeiro “home de oficio” sería aquel que exerce un traballo especializado
e complexo que da como resultado un tipo de obra
útil e fina para os clientes que a solicitan, e incluso
dotada dun certo sentido artístico. Pola súa parte D.
Vicente Risco consideraba que os “homes de oficio”
son campesiños como os demais: homes que traballan “cas mans” (RISCO, 1933: 401).
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cio” constitúen a base real do modo de produción artesanal, e o sobrepasan para introducirse no campo
do social, do relixioso e simbólico-ideacional.

3.2. Perspectivas de estudo dos
colectivos de “Homes de oficio”
Doutra parte, tamén considero que o estudo da pluriactividade campesiña tradicional pódese analizar
desde diferentes perspectivas ou orientacións teóricas e metodolóxicas, entre as que destacaría as catro
seguintes:
a) Unha orientación tecnolóxica, seguindo a cultivada por D Xaquín Lorenzo e outros autores clásicos
do estudo do tema. Sobre todo D. Xaquín elaborou o
seu traballo dos oficios baixo o influxo recibido previamente de autores da escola etnolingüística alemá,
que o anima a facer unha presentación “emic” dos
oficios, a partir das informacións de campo dispoñibles e do coñecemento persoal das actividades, sen
un modelo teórico definido. Tal como se observa, no
desenrolo do mesmo (Cfr. LORENZO FERNANDEZ,
1979, II: 471-622) ) o autor céntrase sobre todo nos
materias e inventario das ferramentas necesarias para
o desenvolvemento de cada oficio. Pero ademais podíanse estuda-los movementos, voltas de man, xestos,
temperamento, que cada especialista materializa no
desenrolo do seu oficio artesán, aspectos non contemplados na obra.
b) Unha orientación económica na que se poría un
maior interese nos tipos de encargos, facturas, clientela, redes de distribución e modalidades económicas –economía formal, informal ou somerxida– que
orixina todo este mundo de pluractividade artesanal, etc.

Pero hai moitos campesiños que traballan coas mans
e non chegan a ser homes de oficio, e outros que nin
sequera traballan coas mans nin chegan a dota-las
súas prácticas artesás que lle solicitan os clientes de
senso artístico senón social ou relixioso. Por iso semella preferible considerar como “homes de oficio”,
seguindo neste punto a Zarca, a todas aquelas persoas que posúen unha cualificación principalmente
manual que consiste nun conxunto de saberes técnicos e de habilidades adquiridos tradicionalmente por
aprendizaxe e experiencia profesional que lles permite producir un obxecto ou unha gama de obxectos
ou prestar un servizo específico (ZARCA, 1979:4). Así
definidos os diferentes colectivos de “homes de ofi-

c) Unha orientación sociolóxica baseada sobre todo no
estudo das xenealoxías profesionais, matrimonio dentro de cada profesión, estratexias postas na defensa
dos propios intereses profesionais, linguaxes de oficio,
gremios, asociacións profesionais tradicionais, etc.
d) Orientación antropolóxica que nos permite avanzar no estudo do tema por dúas vías: a da contextualizar os oficios ou saberes naturais e técnicos dentro do conxunto do mundo campesiño tradicional
14
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e a do estudo dos profesionais dedicados a ofrecer
un servizo ou desenvolver unha habilidade especial,
concibíndoos como integrantes dun colectivo especializado particular, xerador dunha cultura de oficio
que debe ser coñecida, tanto si se trata de colectivos
de profesionais dedicados a exerce-la especialidade
no seu obradoiro fixo como se o van desenvolver á
localidade ou a casa do cliente. Nesta orientación de
estudo da pluriactividade tradicional débese igualmente estuda-las formas de comportamento do colectivo, sobre todo o modo de desenvolve-lo traballo e a
vida no espazo de acción profesional, os valores, símbolos e demais elementos da subcultura de oficio.

R

T

E

S

A

N

O

S

Neste sentido, dou paso á presentación dun inventario contextualizado das series de oficios, saberes e
habilidades dos galegos tradicionais. No seguinte
capítulo ocuparémonos do estudo dalgúns exemplos
de oficios artesáns que se desenvolven en obradoiros
fixos, cales son os oleiros, ferreiros e, sobre todo, os
zapateiros do burgo de Vilanova dos Infantes (Celanova - Ourense). Concibímolos como oficios artesáns
de carácter fixo ou sedentario aínda que á hora de distribuí-lo produto, algúns operarios, ou membros do fogar, teñan que desprazarse hasta unha feira, mercado,
ou establecemento comercial. En capítulos presentarei
outros exemplos de oficios ambulantes clásicos como
os canteiros pontevedreses ou os afiadores ourensáns,
e algunhas actividades semiambulantes que son practicadas mediante unha itinerancia pendular, indo da
casa ó espazo de traballo e permanecendo nel unha
tempada antes da volta definitiva ó fogar.

En calquera destas orientacións, un estudo actualizado desta temática merece o concurso dos etnógrafos, antropólogos e historiadores, así como aqueloutras aportacións de cantos os teñan estudado. En
calquera caso, neste tipo de estudo as disciplinas
cultivadas por Xaquín Lorenzo como a Arqueoloxía,
a Historia e a Etnografía xogan un papel esencial,
porque:

Con respecto ó desenvolvemento destes oficios, a
práctica do mesmo comprende xeralmente unha división técnica de traballo que é levada a cabo polo
artesán de forma autónoma. Soamente cando precisa
de colaboración, aparece un axudante-aprendiz
ó que lle son transmitidos os saberes e habilidades
específicos da actividade que lle van permitir desenvolver, ó final da compaña co mestre, unha práctica
autónoma da especialidade. Dentro dos oficios en xeral, todos estes especialistas artesáns, sexan ou non
asalariados, presentan como rasgo identificativo fundamental, o de ser traballadores manuais. De aí que
tamén comparta o dito por D. Vicente Risco sobre o
concepto dos mesmos, xa que logo, na grande maioría dos membros integrantes da nosa pluriactivide
tradicional, achámonos diante duns homes e mulleres de oficio que traballan fundamentalmente “coas
mans”.

- A Arqueoloxía contribúe a coñecer os enclaves artesáns máis antigos e o uso das técnicas más ancestrais, e revela un patrimonio cultural a protexer para
unha reinterpretación científica posterior.
- A Historia nos pon ó corrente dos factores de evolución morfolóxica e funcional da actividade
- A Etnografía e Antropoloxía contribúen a coñecer e
analiza-las funcións sociais e simbólicas dos elementos do sector artesá propoñendo unha interpretación
contextualizada dos mesmos.
- Pero son fundamentais sobre todo porque as tres
disciplinas contribúen dunha forma decisiva a desenvolvelo proceso: a) de coñecemento do patrimonio;
b) de facelo coñecer; c) de poñelo en valor; d) de
transmitilo.

3.3. Inventario das principais familias
de oficios e actividades tradicionais

A presentación que facemos, no que segue da pluriactividade campesiña tradicional, contén a particularidade de recoller non só o inventario da serie de
familias oficios e habilidades técnicas desenvolvidas
na Galicia tradicional, senón tamén o contexto de
desenvolvemento do oficio de cada colectivo artesán
e a súa contribución ó sistema de cultura de oficio.

As relacións que manteñen os oficios entre si son tantas e tan variadas que é necesario elaborar un modelo que permita inventariar e organiza-los oficios e
actividades tradicionais dun modo que semelle máis
coherente do que se aprecia nas clasificacións dispoñibles. Pero hai algunhas dificultades que debe superar quen o intente.
15
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Fotografía de Noemi Alba Dobaño García

A primeira baséase no feito de que un mesmo oficio admite ser situado en diferente lugar, segundo
se considere que o artesán o desenvolve de forma
ambulante ou dun modo estable no obradoiro que
dispón ó lado do fogar, ou que o desenvolve de
forma estable nunha fase do proceso, e noutra, a de
distribución e venda da obra ou produto, dun modo
ambulante ofrecéndollo o cliente no seu fogar. De
feito, atopamos “homes de oficio” que pasaban unha
grande parte do ano confeccionando uns produtos
no obradoiro da casa e logo invirten algúns días, ou
semanas, en ir vendelos de forma ambulante lonxe
da localidade de residencia habitual. Tal era o caso
de moitos oleiros e cacharreiros artesáns que visitaban –visitan– as feiras, mercados e romarías cos
cacharros e series de oleiría. O mesmo pasa cos
cesteiros e outros artesáns, que pasaban o inverno
construíndo cestos e peneiras que logo vendían nas
feiras e mercados comarcais, e cos ferradores que
alternaban o traballo fixo na forxa coas saídas de
menciñeiro, tratando as doenzas e ferrando os pezu-

ños dos animais. Tamén os curtidores de pel traballaban nos pelamios fixos, as peles que mercan percorrendo amplas zonas de traballo, ou os zapateiros
de taller que se transforman en ambulantes en cada
viaxe que facían ás feiras para vender o calzado confeccionado nos obradoiros artesáns que manteñen
no fogar.
En numerosas ocasións esta circunstancia impide
que distingamos os oficios e actividades tradicionais
que os artesáns desenvolven nun obradoiro fixo, dos
que eles mesmos practican de modo ambulante sobre
unha área xeográfica de traballo profesional máis ou
menos ampla. Ter en conta esta circunstancia complicaría demasiado a proposta de clasificación, por
canto implica ter que inventariar un mesmo oficio
varias veces, segundo que o artesán o desenvolva no
seu obradoiro doméstico, o faga de modo ambulante
ou adopte unha forma mixta desenvolvendo no obradoiro parte da actividade e outra parte de forma ambulante polo contorno onde ten os clientes.
16
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Os oficios 4. MPG. Vigo, 1999.

1 ESCODA 2 MACETA 3 MARRA 4 MACETA 5 BUXARDA 6 CHUMBO 7 ESCUADRA 8 PANCA DE FERRO
9 PAUFERRO OU PAU DE FERRO 10 PISTOLETE 11 GUILLO 12 PUNTEIRO 13 ACODALEIRA 14 CICEL
15 LIMA 16 PICO 17 FALSA

No pasado, calquera que tivera ocasión de visitar
un obradoiro artesán tradicional, apreciaba como o
propietario aparecía como un pequeno empresario
e director do obradoiro e os fillos e aprendices como
obreiros, traballando cóbado con cóbado con el.
Tamén comprobaba como todos estes especialistas
artesáns tradicionais, fixos e móbiles, aparecían relacionados coas demais actividades agropecuarias que
levaban a cabo o resto de membros da comunidade
ó representar todos eles unha pluriactividade campesiña, desenvolvida dun modo sedentario ou itinerante, que se interrompía sempre que o ciclo agrícola
o esixía. Porque estes homes de oficio, ata ós últimos
anos concibíanse, primeiro como uns campesiños
máis, e despois, como parte duns grupos profesionais expertos nas actividades que desenvolvían no
obradoiro artesán, fixo ou movéndose polos lugares
de previsible demanda dos servizos que ían ofrecer.

- No primeiro sitúanse os “homes de oficio” que desenvolven oficios, habilidades e saberes que se relacionan con labores de extracción, emprego, tratamento
e manipulación de materias primas que proveñen da
terra, pedra, arxila, metais, fibras vexetais, teas, e
outros diversos materiais.
- No segundo apartado entrarían os “homes de oficio” que practican uns oficios e habilidades tradicionais relacionadas con labores integrados dentro da
división social do traballo e do saber, que abranguen
desde a fabricación e distribución de produtos provintes da agricultura e a pesca ós que proveñen do
comercio e servizos.
- No terceiro apartado inclúense as series de habilidades e saberes tradicionais que moitos campesiños
poñen en práctica atendendo á unha manchea de servizos e necesidades de índole cultural, dentro do que
se achan desde os músicos tradicionais hasta os curas, menciñeiros, bruxos, ensalmadores e santóns.

Doutro lado, as series de oficios e habilidades tradicionais que presentaba a sociedade tradicional galega
hasta fai unhas décadas, pódense organizar en tres
grandes apartados, que estruturamos do modo que
segue:

Unha ordenación deste tipo da nosa pluriactividade
tradicional ten a vantaxe de contempla-lo fundamen17
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tal da división técnica e social do traballo e do saber
que veu caracterizando longo tempo ó noso sistema
de cultura popular.
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de taller e os carpinteiros de ribeira que transforman a madeira serrada en obra feita, os fragueiros
que están especializados na construción dos carros
do país, os cubeiros que constrúen os toneis onde se
garda o viño, os selleiros dedicados a facer sellas e
barricas para decoración, os cesteiros (bogardeiros)
sedentarios, os zoqueiros construtores de zocas, os
fuseiros, cunqueiros e torneiros que desenvolven o
seu traballo ó torno; os penteiros que elaboran peites
de diferentes tamaños segundo a medida que se dea
ós tecidos e os construtores de Rodas de Afiar que empregan os Afiadores ambulantes tradicionais. Tamén
os artesáns que constrúen os instrumentos musicais
como gaitas, frautas, chifres e outros, os entalladores
e imaxineiros populares que atenden as necesidades
comunitarias de “santiños” para os petos de ánimas,
capelas e igrexas do País, así como os tallistas que
restauran o mobiliario que hoxe cumpren o papel de
rehabilita-lo patrimonio mobiliario tradicional.

Tendo en conta o antedito os principais colectivos que
desenvolveron oficios e actividades tradicionais poden
ser identificados e organizados do modo que segue:
3.3.1. Oficios, saberes e habilidades que se rela
cionan con labores de extracción, emprego, tra
tamento e manipulación de materias primas que
proveñen da terra, pedra, arxila, metais, fibras
vexetais, tecidos e outros diversos materiais

Nesta sección entrarían as seguintes series ou familias de oficios:
a) Oficios artesáns vinculado a extracción,
transformación e manexo da pedra, terra e
outros minerais: Aparecen implicados nesta familia
de oficios, en primeiro lugar os pedreiros e os “canteiros”. Estes sempre relacionados coas edificacións
e as construcións da nosa arquitectura popular, dos
que son exemplos salientables os pazos, igrexas e
cruceiros, feitos tanto dentro como fora de Galicia.
Teñen fama os pedreiros e canteiros pontevedreses
pero hainos oriúndos de tódalas provincias galegas.
“Telleiros” fabricantes de tellas e ladrillos propios das
gándaras e os chans barrentos de Galicia, como os
telleiros de Tomiño, Meaño, Melide, Curtis, etc., que
fabricaron e seguen fabricando tella abondo para o
consumo galego e para a exportación.

c) Oficios artesáns do ferro, metais non nobres
(cobre, bronce, latón...) e nobres (ouro, prata) e
outros, entre os que están os ferreiros e ferradores
encargados de recompoñer e construí-las ferramentas
para os labores do campo e ferraduras para colocar
nos pezuños dos animais; os picheleiros que eran os
encargados de face-los “picheles” e outras obras propias do oficio; os caldeireiros dedicados sobre todo
a traballa-lo cobre construíndo alambiques, alquitaras, caldeiras do polbo, e outra variada obra artesá;
os fundidores de campás expertos na construción
de campás para igrexas e capelas; os broncistas fabricantes de obxectos de arte e instrumentos en bronce;
os reloxeiros que se especializaron en compoñer e
arranxa-los reloxos; os ourives e os prateiros que
nos seus obradoiros producen os ancestrais torques,
arracadas, lúnulas, diademas, colgantes, fíbulas, e
outros elementos do seo amplo mostrario; os brosladores ou homes que cultivaron maxistralmente o
arte de bordado en ouro e prata sobre tecidos finos
empregados en estandartes, palios, ornamentos capilares e outros elementos de uso litúrxico.

Igualmente os “oleiros” dos que Ourense e Lugo presumiron máis que ningunha outra provincia galega,
os “cantorleiros” arranxadores de vaixelas e pezas de
barro que fabricaban os cacharreiros, os “mineiros”
ou “poceiros” que minan horizontalmente a terra na
procura de auga (mineiros) ou a furan verticalmente
facendo os pozos (poceiros), e os “caleiros” que elaboran a cal coa que se neutralizan as terras ácidas,
branquean as edificacións e locen os locais domésticos campesiños e vilegos.

d) Oficios artesáns relacionados co tratamento
e manipulación de materiais de natureza animal, como son os curtidores de pel que desenvolveron o traballo sobre todo nas tenerías tradicionais;
os zapateiros de taller que fabrican os variados tipos
de calzado artesán; os chanqueiros ou galocheiros

b) Oficios artesáns vinculado ó emprego e transformación de materiais de tipo vexetal: Forman
parte de esta segunda familia de oficios tradicionais
os colectivos de serranchíns encargados de tronza-la
madeira nos serradoiros tradicionais, os carpinteiros
18
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FERRAMENTA DE FERREIRO

Os oficios 4. MPG. Vigo, 1999.

1·2·4 TENACES 3 TENACES DE CORTE 5 TENACES DE VOLTA 6 ATIZADOR 7 TEMACES DO LUME
8 ESTEIXADOR 9·10·11 MARTELOS 12 SUFRIDEIRA 13 TUFO 14 TRONZAFRIO 15 TUFO
16·17 TALLEIRAS 18 PUNZÓN 19·20 LIMAS 21·22 TALLEIRAS

encargados de confeccionar chancos, galochos ou
zocos, un tipo de calzado de piso de madeira e peza
de pel de becerro; os talabardeiros consagrados a
elaborala guarnición das carruaxes e atende-las necesidades dos animais de tiro e montura en xeral, e os
albardeiros que reconstrúen e recompoñen albardas
e arreos para as bestas; os boteiros especializados na

fabricación de botas e odres para conter viño; os marroquineiros que producen carteiras, bolsos, cintos,
moedeiros e outra variada obra moi personalizada e
de calidade; e os peleteiros que nos obradoiros e comercios familiares confeccionan, reparan e venden
prendas de pel a medida, e outra vestimenta procedente da industria das peles.
19
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e) Oficios artesáns relacionados coa transformación e utilización de fibras téxtiles, nos que
incluímos as fiandeiras encargadas de converte-las
fibras do liño e a la en fíos, as tecedeiras ou teceláns encargadas de transformalos fíos de liño e la
en teas nos teares domésticos, os tecedores-restauradores encargados de confeccionar e restaura-los
tapices que antigamente decoraban os castelos, pazos e casas fortes, ou as costureiras e os xastres
que se encargaron de confeccióna-la roupa para
vestir mulleres, homes e nenos en obradoiros fixos.
A sociedade tradicional viu na costureira unha muller xentil e falangueira, que adoitaba saír polas casas e que sabía contos e cantigas mentres que ten
do xastre unha visión máis negativa, concibíndoo
como un especialista independente, que traballa en
solitario no seu obradoiro fixo onde recibe ós clientes. As Palilleiras ou mulleres artesáns que trenzan
encaixes nos fogares, e as bordadoras –posuidoras
dunha habilidade técnica extraordinaria e dunha
abondosa dose de paciencia– que realizan traxes
tradicionais e mesmo pezas que hoxe se exhiben
nos museos ademais dun amplo mostrario de xogos
de cama e de berce, mantelería, cortiñas, tapetes
ou coxíns. Outros como os “Tintureiros”, “Lavandei
ras”, etc.

Muller fiando.

Fotografía de Xosé Rodríguez Cruz

f) Oficios relaciondos con outros materiais e
servizos diversos necesarios para a vida cotiá e lúdica dos cidadáns. Son exemplos deles os fotógrafos
ou retratistas ocupados na arte de facer retratos ós
cidadáns e revelar os que fan outros ou os fogueteiros que confeccionan unha variada colección de foguetes en obradoiros artesáns.

Simulando un fotógrafo antigo.
Fotografía de Xosé Rodríguez Cruz

3.3.2. Familias de oficios, saberes e habilidades
tradicionais integrados dentro dunha división so
cial do traballo e do saber vinculados ó mundo da
agricultura, a pesca, o comercio e servizos

Dentro destes sector existe toda unha serie de colectivos expertos de moi diferente índole que teñen
desenvolvido –aínda desenvolven– actividades que
requiren unha probada experiencia artesanal. Entre
eles atopamos os que se citan:
a) Diferentes oficios, saberes e habilidades vinculadas á transformación e fabricación de produtos a partir das materias primas que proveñen
da agricultura, como son os diferentes colectivos
20

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

R

T

E

S

A

N

O

S

Posto de venda de pan na Romaría Raigame 2007.
Fotografía de Xosé Rodríguez Cruz

de vendimadores, seitureiros, castañeiras, augardenteiros, panadeiros (ou “forneiros”), e outros.

lado ó outro dos ríos (barqueiros de río), os profesionais do transporte sobre a auga como son os barqueiros, ou os dedicados a venda dos produtos do mar
como Rianxeiras e Peixeiras.

b) Saberes e habilidades ligados a transformación de produtos da gandería: Incluímos aquí “leiteiras”, “castañeiras”, queixeiras, xamoneiros, feirantes (tratantes, “rifantes” ou “brancos”), “capadores”,
carniceiros”, e outras prácticas semellantes que supoñen unha especialización no campo agrícola e que
se desenrola de forma repetitiva en alternancia cos
habituais traballos agrícolas.

d) Diferentes saberes e habilidades vinculados
coa distribución e consumo de diferentes produtos que atopamos distribuídos entre os comerciantes, taberneiros, barquilleiros, quincalleiros ambulantes, veleiros, xeladerios, augadores, cafeteiros,
aceiteiros, chocolateiros, demandadeiras (criadas),
peritos e outros.

c) Diferentes saberes e habilidades vinculado
coa extracción de materiais e de pescado dos
ríos, rías e mares de Galicia como os que presentan os dedicados á extracción de area e grava, os dedicados a pesca (pescadores de anguía, sardiña, polbo,
troitas e peixes, e outros pescados que se crían nas
augas dos ríos, rías e mares galegos e non galegos),
os dedicados ó transporte de xente e de animais dun

3.3.3. Oficios, habilidades e saberes que atenden
as variadas necesidades de índole cultural

Dentro desta serie ou familia de oficios incluiríamos
os que se enumeran a continuación:
a) Diferentes oficios, saberes e habilidades
vinculado coa reprodución da cultura oficial e
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Representacións dos cantares de cego na Romaría Raigame 2007.
Fotografía de Xosé Rodríguez Cruz

popular que aparece depositada nos mestres, escribáns, contadores de historias (cegos, outros...) que
existiron na Galicia campesiña. Tamén se poden incluír, gaiteiros, “Voceiros” (“Baralleiros”), e outros…

pluriactividade, que como as citadas anteriormente
contribuían a autarquía comunitaria dos grupos de
poboación.
Esta clasificación soamente é aproximativa dada a dificultade de estruturar axeitadamente nun esquema
xeral a riqueza da pluriactividade que se aprecia no
amplo mundo dos oficios e habilidades que os campesiños poñen en práctica de forma autónoma. Nela
non se fai ningunha distinción entre os oficios que se
levan a cabo dunha forma ambulante e os que se desenvolven no seo do fogar dunha forma estable, nin
aquela que se podería establecer entre oficios que se
practican de forma individualizada e os que precisan
para o desenvolvemento unha división de traballo
que proporcionan os membros dunha equipa composta por persoas con diferente cualificación que
só un aprendizaxe adecuado e continuado poden
dar, como ocorre no caso dos cordeiros, coireiros e
outros.

b) Diferentes saberes e habilidades tradicionais
vinculado coa prevención e tratamento das enfermidades e males entre os que destacan os médicos de pobo, curandeiros, menciñeiros, bruxos,
meigas, sabias, e demais “persoas entendidas”, portadoras de saberes que contribuíron a autarquía comunitaria destes grupos de campesiños.
c) Diferentes saberes e habilidades tradicionais vinculados coa relixión oficial e popular
dos que son depositarios sobresaíntes, os curas,
sancristáns, ensalmadores, arresponsadores, sabias
e “santóns” que habitan en aldeas da area marxinal
e marxinada da Galicia interior, así como os demais portadores de saberes y formas culturais de
22
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os practican son ante todo agricultores, e despois expertos carpinteiros, ferreiros, cerralleiros, afiadores,
muiñeiros ou calquera outra cousa, polo que ninguén
dubidará en abandonar temporalmente a súa especialidade artesá sempre que a urxencia dos labores da
terra o precisen, cousa que xa non ocorre cando o
profesional artesán se traslada co seu obradoiro a un
medio urbano.
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cio na que se vai adquirindo a sensibilidade e o gusto
pola actividade.
b) A forma propia de desenvolvemento por parte dos
profesionais activos co seu ritmo de traballo, xerarquías internas do grupo profesional, conxunto de
prácticas internas ritualizadas (si as houbera) ou ben
codificadas.
c) A implicación do oficio en cuestión na colectividade que o practica, é dicir, a consideración dos profesionais como un colectivo dinámico que entraña
á vez recreación dos procesos técnicos e do grupo
social que lle atinxe.

4. A INTERRELACIÓN DAS
ESPECIALIDADES ARTESÁS
Doutra banda, todas estas persoas que se tiveran dedicado ó exercicio dunha actividade especializada concreta ou que se mobilizaron cun saber e a súa técnica
especial, nono fixeron alleos á identidade específica
que caracterizaba a súa habilidade e forma de traballo e de vida polas comarcas onde exercen o seu traballo. Como ten remarcado D. Chevallier e I. Chiva,
a propósito da transmisión das habilitades artesanais,
“cada oficio desenvolve os seus propios rituais e á
miúdo as súas formas particulares de transmisión de
saberes” (CHEVALLIER & CHIVA, 1991:6). Deste modo,
mentres uns oficios artesáns se veñen transmitindo
preferentemente na familia, isto é se pasan de pais a
fillos (poñamos por caso, os xoieiros, reloxeiros...),
noutros casos tense por costume transmitilo á xoves
aprendices de fora do estrito ámbito familiar ou de
veciñanza (caso dos canteiros, telleiros, carpinteiros). É por iso que a investigación das habilidades e
técnicas particulares destes oficios tradicionais debe
asociarse ó estudo do modo de vida nas zonas de traballo, así como ó estudo das linguaxes de oficio específicas coas que tentan protexer os seus intereses e
a identidade propia do colectivo de profesionais que
os empregan. Os estudos deste tipo deberían contemplar, ademais, aqueloutros aspectos técnicos do
desenvolvemento da especialidade tradicional que teñen que ver cos útiles usados no exercicio activo da
actividade, a modalidade de manexo polo profesional, xestos, expresións e outra manchea de aspectos
relacionados coa práctica e reprodución do oficio,
especialmente cos tres seguintes:

Sería mediante esta forma de proceder na investigación do tema, que superaríamos –que non invalidamos– os enfoques precedentes etnohistóricos y etnográficos limitados a desenvolver unha descrición de
acontecementos xerados polos grupos, ou dos materiais e instrumentos que emprega e a forma de polos
en práctica.
Doutra banda tampouco cada colectivo artesán se
debe abordar de forma illada dos demais colectivos
pluriactivos, como si se tratara de átomos illados. Os
canteiros, carpinteiros, ferreiros, ceramistas e outros
varios artesáns aparecen intervindo nunha mesma
construción aldeán, xa que logo, mentres o pedreiro
extrae e labra as pedras que son o elemento básico
dos muros (e teitos en zonas en que abonda o xisto)
da edificación, o canteiro colócaas no lugar axeitado
do muro que esta a construír, e o albanel distribúe
outras máis pequenas e o morteiro de recheo entre
elas. Ó mesmo tempo, o carpinteiro esta a preparala madeira que se empregará nas divisións horizontais e verticais da edificación (armazón da cuberta,
fiestras, divisións internas ou moblaxe), e o telleiro
áchase preparando as tellas a empregar na cuberta do
edificio. Pola súa parte o ferreiro áchase ocupado na
fabricación das ferraxes para a fixación de portas e
ventás ou dalgún mobiliario doméstico como a gramalleira. Tamén o cristaleiro aparece abastecendo os
vidros cos que se cobren os ocos das fiestras e galerías
da edificación, e o ebanista preparando a moblaxe
doméstica a colocar na cociña e habitacións (mesas,
bancos, camas, armarios, mesiñas de noite...). Polas
mesmas datas o cunqueiro prepara e leva a vender á
feira local as cuncas, culleres e garfos que precisan os

a) A súa transmisión e aprendizaxe. Fase que corresponde a unha impregnación lenta e progresiva do ofi23
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Os oficios 4. MPG. Vigo, 1999.

1 FURADOR 2 AIXOLA 3 SERRA DE VOLTA 4 AIXOLA 5 COMPÁS 6 AIXOLA 7 GARGALEIRA 8 CEPILLOS D VOLTA
9 GARLOPA 10 TORNIQUETA 11 GANCHO 12 MARRA 13 SUFRIDEIRA 14 SUFRIDEIRA DE FURAR 15 PUNZÓN 16 GATO
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residentes no novo fogar; os cacharreiros lévanlle as
cazolas, tarteiras, xerros, xerras cazolas e demais elementos da imprescindible vaixela do fogar. As tecedeiras ocúpanse de tece-las colchas e sabas de liño
que se poñen nas camas de durmir...
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con logrados debuxos do instrumental que constitúen
signos e selos do seu modo de traballa-lo tema. Os seus
debuxos dos oficios tradicionais, que son a mellor contribución á obra, convértense, en indicadores das limitacións do autor ó empregalos como un sabio recurso
de recheo dos baleiros de información encol doutros
aspectos da actividade. Tampouco se trata agora de integrar a tódolos nosos colectivos de profesionais nun
sistema de relacións dentro da vida cotiá campesiña
que contribúa á ese obxectivo último proposto polos
autores da Historia de Galicia, cal era o de fundamenta-la identidade cultural diferenciada de Galicia,
xa que logo ese principal obxectivo dos membros da
xeración NÓS, na actualidade xa esta acadado. Neste
estudio trátase de enfoca-lo mundo da pluriactividade
profesional desde as maneiras de traballar e vivi-la actividade especializada dos colectivos que a exercen,
desde unha perspectiva de conxunto na que tamén
entren as diferentes variables relacionais que os vinculan ós demais oficios e actividades integradas da propia familia de oficios e familias afíns.

E así poderiamos continuar a relación, porque os oficios tradicionais constitúen parte dun sector plural
de poboación especializada que hai que contemplar
conxuntamente coas obras e servizos especiais que
ofrece, en relación á serie de técnicas artesás que pon
en práctica (perspectiva tecnolóxica), en relación ás
persoas as que serven, ó papel que desempeña na comunidade (perspectiva social), e ó sistema de cultura
de oficio específico que xeran os especialistas no exercicio da súa actividade (perspectiva cultural). Soamente
tendo en conta estes aspectos conseguiremos deixar
de considerar os nosos colectivos que desenvolven un
oficio artesán ou practican calquera outra habilidade
tradicional, como si se tratase dun feito illado, para pasar a consideralos como si se tratara dun “feito social
total”, segundo a proposta do clásico Marcel Mauss no
traballo sobre “O espírito do don” (MAUSS, 1971:156263 ). En calquera caso, tamén son dos que consideran, seguindo neste punto a N. Schlanger, que “o feito
técnico é un feito social coma os outros, e debe ser
estudado no seu contexto, na confluencia das interrelacións que lle confiren o seu sentido” (SCHLANGER,
1991: 122), sendo esta orientación de estudo a que pretendo seguir aínda que, para conseguilo, sexa cativa a
axuda que prestan os escasos estudos que dispoñibles
sobre esta temática sobre todo desde a perspectiva da
Antropoloxía social. Neste aspecto únome á aquela
constatación feita por D. Xaquín Lorenzo cando explicaba, no limiar da obra Etnografía. Cultura material,
que para recolle-los materiais sobre os que baseaba a
obra ...tivemos que pelegrinar por todo-los camiños
da Galiza. Percorremos a montaña, andivemos polos
vales e polas terras chás, visitámo-los lugares e andivemos pola beiramar. Fomos informados por homes,
por mulleres e por nenos, entramos nas súas casas, visitámo-los seus barcos, os seus obradoiros... (LORENZO
FERNÁNDEZ (1979), II: Limiar). O que me separa desta
afirmación tan só é a perspectiva teórica e metodolóxica desde a que agora se acomete este estudo, no que
se trata de abordar outros aspectos significativos do
mundo dos oficios e habilidades tradicionais, non limitándonos, como fixo D. Xaquín, a unha presentación
da tecné do oficio dunha forma sinxela, ilustrándoa

5. O FOLCLORE DE OFICIO
Como veremos mais amplamente noutro lugar, un
segmento importante do folclore galego aparece
unido a aqueles oficios que acadaron máis sona entre a poboación xeral. Nuns casos este folclore revélanos unhas actitudes que a poboación mantén cara
os membros destes colectivos profesionais, e noutros
proxecta os valores e calidades que ve nos mesmos.
Nalgúns casos de oficios tanto pertencentes ó sector
da ambulancia como ó dos oficios desenvolvidos en
obradoiros fixos, o folclore transmite unha actitude de
desconfianza da poboación cara a eles. Son exemplos
desta visión algunhas coplas que se refiren ó afiador
ambulante tradicional decindo: “Afiador andadeiro/
que corres a terra tida/ non pares no meu portelo/ que
non quero home de roda”; ou esta outra que lle canta
ó zapateiro ambulante tradicional: “Zapateiro que me
rondas/ á porta do meu curral/ vaite de aí zapateiro/
que me queres zapatear”. Pero noutros casos a valoración dos profesionais é a contraria como no caso
dos carpinteiros e, sobre todo, no caso das tecedeiras
ás que se teñen en grande estima. Non ocorre así no
caso dos xastres, que presentan no folclore popular
unha consideración moito menor. Pero sobre desta
cuestión me ocuparei no último capítulo do traballo.
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II
O SECTOR DOS OFICIOS
SEDENTARIOS

1. OFICIOS SEDENTARIOS: OLEIROS,
FERREIROS E ZAPATERIOS ARTESÁNS

b) Os oficios sedentarios relacionados ó emprego e
transformación de materiais de tipo vexetal.
c) Os oficios sedentarios dos artesáns do ferro, metais non nobres (cobre, bronce, latón...) e nobres
(ouro, prata) e outros.
d) A serie de oficios artesáns relacionados co tratamento e manipulación de materiais de natureza animal.
e) Os oficios artesáns relacionados coa transformación e utilización de fibras téxtiles.
f) E por último, aqueles oficios relacionados con
outros materiais e servizos diversos necesarios para
a vida cotiá, e lúdica dos cidadáns.

Dentro do conxunto de oficios tradicionais destaca
o sector dos oficios sedentarios. Pódense organizar
en base ó capital económico fixo produtivo das unidades de produción artesá, isto é, tendo en conta a
importancia dos medios de produción que require o
desenvolvemento da especialidade, ou ben en base
ó capital cultural que implica, é dicir, á cualificación
que requiren os artesáns operarios para o desenvolvemento do oficio. Outro modo de estrutura-los
oficios sedentarios é relacionándoos coas materias
primas que entran no desenvolvemento da especialidade que lles é propia.

Cada oficio incluído dentro destas familias de actividades sedentarias, configuran uns verdadeiros
universos técnicos especializados nos que moitas
veces, unha vida enteira non é abondo para conseguir dominar. Todas estas actividades artesáns
foron imprescindibles na sociedade galega tradicional. Pero hoxe en día, as novas orientacións
do medio rural levan consigo a modernización,
e con ela o desinterese pola conservación dos
mesmos. Aquí escollemos para ilustralos tres colectivos artesanos dos máis coeñecidos pola poboación: os oleiros, os ferreiros e os zapateiros
tradicionais.

Seguindo este criterio, e ante a imposibilidade de levar a cabo un estudo pormenorizado do conxunto
de oficios sedentarios que aparecen na sociedade
tradicional, pódense catalogar empregando o modelo presentado no capítulo anterior. En base a el,
atopámonos con:
a) Aqueles oficios sedentarios relacionados á extracción, transformación e manexo da pedra, arxila,
terra e outros minerais (xa inventariados no tema
anterior).
27

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

R

T

E

S

A

N

O

S

O centro oleiro de Portomourisco caracterizouse
pola dedicación á olería tradicional. O oficio desenvolvíano as mulleres do pobo, mentres os homes se
dedicaban ó de “tratantes de xamóns”, ó pastoreo de
cabras e ovellas, ó trato con peles e la, e ó escaso
cultivo dos campos. Colaboraban no oficio de oleiro
indo polo barro á barreira, collendo a leña na serra e
cortándoa, enfornando os cacharros no forno, e unha
vez cocidos indo a vendelos polas feiras e pobos da
provincia e de Zamora. O traballo máis forte era no
verán, até que foi decaendo por varios motivos, entre os que destacan a dificultade de atopar suficiente
leña para o forno, de acomete-los labores de todo
aquilo que se relacionaba coa extracción e carrexo
do barro, e sobre todo porque as xeracións máis xoves emigraron. Así os catro fornos que perante un
tempo dispuxo o asentamento de Portomourisco foron esmorecendo até que a práctica deste oficio desapareceu da localidade.

En cada un destes tres oficios tradicionais varía o emprego de materias primas e a posta en práctica das técnicas e habilidades a empregar no desenvolvemento
da actividade, e tamén a orientación das obras e os
produtos que saen de cada obradoiro artesán. No caso
destes oficios, trátase de tres clases de materias primas que requiren técnicas artesás distintas para a súa
manipulación e manexo na elaboración do produto.
Os destinatarios da obra poden ser as mesmas persoas
e a maneira de ofrecerlla similar. Con todo, a obra dos
oleiros tradicionais oriéntase á venda ó público xeral
máis que á dos membros das unidades domésticas dos
residentes locais. Pola contra, as ferraxes e ferramentas que fabrican os ferreiros locais están orientadas
sobre todo a satisface-las necesidades domésticas da
poboación que reside nas propias aldeas da parroquia
do artesán. Con respecto ó calzado confeccionado
polo colectivo de zapateiros de Vilanova dos Infantes a presentar neste estudo, estes destinábano tanto
á venda por encargo nos propios obradoiros, como
á venda nas feiras, e á distribución en comercios do
ramo que se achan polas vilas da redonda e cidades
e incluso alén de Galicia. Pero, no que segue, pararémonos a observa-los aspectos máis salientables da
práctica destas tres especialidades artesás.

Por canto ó centro oleiro de O Seixo tamén eran as
mulleres as que se encargaban de traballa-lo barro. As
“oleiras do Seixo” tiñan os fornos no Barrio de Arriba
ou O Seixo, e tres no Barrio de Abaixo. Ocupábanse
de fabricar unha variada serie de cacharros de barro
até que tamén se foron extinguindo a partir da Guerra
civil por non quedar quen continuase coa tradición.
Aquí tamén eran os homes os que as abastecían do barro na primavera e o verán, indo a extraelo ás barreiras e logo transportándoo en sacos ó lombo de burros
ou sobre as propias ombreiras. Xa na casa, mollábano
con auga e picábano cun legón para desfacelo. Despois, as oleiras traballábano nunha habitación, na cociña da casa, nun “pendello” construído ex profeso ou
mesmo á sombra dunha árbore, empregando un torno
baixo e de pouco peso que lle chamaban “a Roda”.
Por canto ós fornos, eran dunha construción basta e
tiñan unha altura do tamaño dun home. A boca do
forno estaba na parte baixa da parede. A leña que empregaban para cocer era fundamentalmente de uces,
carqueixas ou toxo, que os homes ían coller ós montes da redonda. Tamén era un home quen enfornaba
colocando os cacharros máis grandes na parte máis
baixa do forno. En canto á coción, ó principio era
lenta e ía aumentando pouco a pouco con lume máis
intenso até que concluía cando “enrubiaban” as olas
é dicir, volvíanse dunha cor vermella. Ó día seguinte
da cocción, xa co forno frío, retirábanse os diferentes
cacharros e estaban dispostos para leva-los vender.

1.1. OS OLEIROS TRADICIONAIS
En cada unha das aldeas de oleiros tradicionais coas
que contou Galicia, un abondoso número de campesiños e campesiñas teñen desenvolvido este oficio
artesá como complemento á actividade agropecuaria
que sempre foi a principal. Actualmente, a maioría
das aldeas de oleiros áchanse ermas da actividade,
pero a mediados do século XX aínda contabamos con
obradoiros activos na maioría delas espalladas por
case todo o territorio galego.
1.1.1. Os centros de oleiros.

Na provincia de Ourense áchanse no oriente
ourensán destacadas aldeas de oleiros como as de
Portomourisco, Rubiá e o Seixo nas que as mulleres
artesás elaboraban, sobre todo, cántaros, pucheiros,
cazolas, barreños, xerros para o viño, cuncas para o
caldo, e outras formas sempre rústicas que os homes
da aldea se encargaban de ir vender polas feiras, e as
localidades da parte oriental da provincia de Ourense,
incluso adentrándose por terras de León e Zamora.
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Tamén estaba o centro oleiro de Rubiá, que tivo
como últimos oleiros a D. Santiago Fernández Pérez
e seu fillo que produciron xerros, porróns, cuncas,
pratos, pucheiros, tarteiras, cántaros para o sulfato,
etc., que distribuían por toda a provincia. Retirado
o pai, o fillo D. Santiago Fernández Mallo continuou
o oficio até que as vendas empezaron a minguar na
década do 1960-70 coa difusión do plástico e a produción oleira deste forno empezou a decrecer até que
desapareceu1.
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as necesidades dos clientes destas zonas e da capital. Tamén había unha serie de aldeas entre Samos
e Sarria que tiñan oleiros con obradoiros. Na vila de
Mondoñedo e polas aldeas do concello, elaborábase
unha cacharreira caracterizada pola rusticidade das
formas resultado dunha técnica pouco refinada.
En relación á provincia da Coruña, estivo –aínda
está– dominada polos oleiros de Buño, da parroquia
de Santo Estevo de Buño, no corazón da terra de Malpica de Bergantiños. Trátase dunha aldea con grande
tradición oleira na que hoxe a actividade continúa en
varios obradoiros provistos de modernos fornos de
cocción e cunha tecnoloxía actualizada que permite
a fabricación de variadas formas de olería artesá. Pero
tamén os había en Betanzos, onde o traballo dos seus
oleiros está documentado desde antigo.

E no occidente provincial achábanse os centros oleiros de Lobios, Santomé e Ramirás, nos que se fabricaban olas, pucheiros, xerras, cuncas, e outras formas que levaban ás feiras para vender ou trocar por
outros produtos especialmente millo e centeo, usando
o torno baixo. O de Lobios tivo gran importancia no
pasado pero irá perdéndoa, estando carente dela na
actualidade. Algo semellante ocorre cos outro dous.
O barro ían quitalo cerca do río Caldo, e o torno que
empregan era o torno baixo. Os cacharros cocíanos
ó ar libre, formando unha pirámide sobre unha base
de uces e leña, que se cubría con rama. Despois de facerlles lume durante unhas horas, as pezas quedaban
sobre as brasas recolléndose ó enfriar e amosando
unha cor roxiña brillante.

Xa na provincia de Pontevedra, achouse esta industria en Loureiro, da parroquia de San Xinés de Bamio
(Vilagarcía de Arousa), aínda que estes oleiros tiñan
que trae-lo barro doutros lados como de A Guarda
(Tui) no sur da provincia de Pontevedra, e doutros
puntos da ribeira do Miño nos que hai arxila, como
Salvaterra. Neles os oleiros artesáns pontevedreses
fabricaron diversas formas de olería tradicional que
se distribuían polos mercados de Tui, Vigo, Pontevedra, Ourense, e outros do sur de Galicia.

E máis cerca da cidade de Ourense quedaban as aldeas de oleiros de Loñoá das Olas e Outeiro, no
concello de Pereiro de Aguiar; Tioira nas terras do
concello de Maceda, e Niñodaguia nas de Xunqueira
de Espadañedo, que usaban un tipo de torno que
chaman “torno alto”. Este último centro
oleiro é o único da provincia ourensá
onde actualmente se continúa desenvolvendo este oficio artesán.
- Respecto á provincia de Lugo destacaron as aldeas de Gundivós na parroquia
do mesmo nome do Concello de Sober,
que nos últimos anos volta a rehabilita-la
actividade; e tamén, Bonxe no concello
de Outeiro de Rei onde algún oleiro segue co desenvolvemento do oficio, e Silvarrei, aldea próxima a Lugo capital e
outras de cerca desde as que se cubrían

R

Actualmente persiste esta olería tradicional –e polo
tanto este saber artesán– nos centros de Buño, na
costa Coruñesa, de Bonxe e Gundivós na provincia

A olería tradicional de Gundivós. “Xarra do avó”, nome que recibe
polos bordóns figurando un bigote que a adornan.
Luciano García Alén. 2002.

1. Semellante destino final tiveron os alfareiros da parroquia de San Víctor de Portomourisco, do concello de Petín, e os de Santo Ánxel do Seixo, en
O Bolo. Despois de ter sido centros importantes de cerámica remataron por desaparecer. Primeiro fixérono os oleiros de Portomourisco a principios
do século XX, e a continuación os de O Seixo, polos anos que seguiron a Guerra Civil.
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Algúns obradoiros de oleiría tradicional gozan hoxe dunha renovada actividade. Na imaxe: oleiros traballando.

Arquivo “Cento de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”

de Lugo, e en Niñodaguia na provincia de Ourense.
En todos eles elabóranse algunhas pezas tradicionais
que seguen tendo un valor utilitario, pero sobre todo
outras variadas formas que se mercan polo seu valor
decorativo. Aínda que estes centros corren o risco
de desaparecer se non se buscan novas fórmulas de
protección deste importante sector do noso patrimonio artesán, algúns obradoiros destes centros gozan
hoxe dunha renovada e florecente actividade. As formas que se están a producir na actualidade poden
atoparse en diferentes tendas urbanas de cerámica e
decoración, ademais de poder mercarse nos propios
obradoiros artesáns.

reas até que acordan ir por el, carrexándoo no carro
até o obradoiro que normalmente teñen na casa. Alí
van botándoo nunha pía para desfacerlle os terróns e
esmiuzalo golpeándoo cun mazo de madeira que se
nomea pisón. Logo, o oleiro amasa ese po de arxila
na maseira botándolle auga. A continuación colle
anacos desta masa e moldéaa no torno, que pode ser
baixo ou alto, segundo a zona.
Despois ponse a seca-la peza ó sol, ou na beira da lareira antes de pasar a cocela no forno, que pode ser
particular ou comunal, podendo, neste caso, cocer
nel varios oleiros. Xa cocidas as pezas volve collelas para impermeabilizalas. Para isto adoita usarse
o vidrado que “é un baño de chumbo”. Segundo o
costume tradicional, esta solución “prepárase con
cinco partes de chumbo (galena) e unha parte
de seixo, debidamente moídos” (GARCÍA ALÉN,
2002: 49). Esta solución a base de chumbo, bótase
ós poucos dentro da peza, mentres se lle dá voltas
para distribuír ben o vidrado por todo o interior.
Os que tamén lle dan vidro por fóra usan un pincel para aplica-la solución sobre o cacharro, ou ben

1.1.2. Proceso de elaboración das pezas.

O proceso de elaboración das pezas é semellante en
todos estes obradoiros aínda que haxa lixeiras variacións locais. Este proceso de desenvolvemento do oficio pasa por varias fases de traballo, sendo a primeira
a de extrae-lo barro axeitado, de calidade, traballo
que acostuma facerse no verán nas barreiras que ás
veces chegan a converterse en pozos de varios metros de fondo. Unha vez extraído deixase alí en mo30
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mergullan a peza neste líquido deixándoa secar despois. As pezas ás que lle
da vidro volverán ó forno para unha
segunda cocción a temperatura máis
alta para rematar de coce-la peza. O encarecemento do chumbo trala Guerra
Civil Española, levou á diminución da
aplicación do baño de chumbo, limitándose á metade superior da peza, o cu
e o pescozo. A peza terminábase máis
rápido pero daba unha impresión de
maior pobreza que as formas vidradas
tradicionais.
Durante a elaboración das pezas, estes
cacharreiros tradicionais debían poñer
toda a atención nos dous momentos
principais de todo este proceso, que
son a fase do modelado e a fase de cocción.

Torno alto dun oleiro de Carpazoi, Tioira.

Fotografía do Museo Etnográfico dos Devanceiros-Os Milagres.

Torno baixo dun oleiro de Gundivós.

A olería tradicional de Gundivós. Luciano García Alén. 2002.

1.1.3. Tipos de tornos e de fornos dos
oleiros tradicionais.

Como xa dixen, para o modelado existen dous diferentes tipos de tornos, nomeados “torno baixo” e “torno alto”, e
para a cocción dous tipos de fornos, un
aberto ó aire libre, e outro pechado. Ambos elementos do oficio, tornos e fornos,
trouxeron un grande avance na práctica
deste oficio.
O torno baixo ou torno de man, é transportable e é o máis antigo. Consta duna
soa roda e alí onde se usaba eran as mulleres as que con maior frecuencia traballaban nel. O torno alto ten dúas rodas macizas, unha
colocada por baixo, máis grande, e outra por riba,
máis pequena. Ambas rodas van unidas por un eixo
vertical. O oleiro séntase nun banco e move a roda
de abaixo co pé esquerdo e este movemento transmítese á roda de arriba sobre a que coloca o anaco de
masa de arxila adecuado para prepara-la peza que se
propón elaborar.

1.1.4. As formas tradicionais da olería.

O investigador do tema Luciano García Alén específica que as formas de olería de cada comarca incluían
circunstancias diferenciadas, feito que xustificaba a
ampla variedade de formas, que el ordena polo uso
común que se fai dela.
As cántaras e ámboas: son as olas máis amplas que
se fabrican e eran usadas como depósito, para gardar
o viño, as cebolas ou pementos en vinagre. Comarcas
oliveiras, o aceite fabricado depurábase nestas grandes cántaras.
Os barreñóns e barreñas: son como depósitos abertos, troncocónicos, que se dedicaban ás faenas da ma-

Tocante ós fornos dáse unha ampla variedade, desde
os máis antigos que constan dun simple burato no
chan, até os máis modernos e actuais, que funcionan
con gasóleo ou electricidade.
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versidade das comarcas do País galego, pois en cada
aldea de oleiros construíanos cun matiz especial. Son
pucheiros e cazolas (Gundivós), pote do caldo, pota
da comida, nateira (Mondoñedo), cazolo da graxa
(Porto Mourisco), cazola, chocolateiras (Buño), pota
con pés e rabo, cazolo de cu ancho (Bonxe), cazola
de cu estreito, texto da bica (Loñoá das Olas), cuncas, fonte (Buño).
Xoguetes: trátase de enredos que os oleiros, cando
tiñan tempo, facían para as nais, e sobre todo para
as avoas, que llos mercaban ó cacharreiro nas feiras
para levarllos ós nenos da casa. Coma exemplo temos
a corneta (Bonxe), o peto da Pascua ou o peto con
perilla (Bamio).
1.1.5. As técnicas decorativas.

Por último están as técnicas de decoración que tamén usan estes oleiros artesáns. Nalgunhas aldeas de
oleiros, como Portomourisco e Gundivós algunhas
pezas refórzanse polo exterior con bordóns de barro ou vincos dispostos horizontalmente, e ás veces,
en sentido vertical como no cántaro de Gundivós.
Noutras aldeas de oleiros as formas levan liñas incisas no barro, ou cordóns en relevo dispostos en horizontal e vertical, como formando unha cuadrícula
que, ademais, reforzaba as paredes da peza. Na aldea
oleira de Niñodaguia, ás pezas, que ó cocelas tornábanse amarelas, facíanselle incisións arredor da barriga, sobre todo naqueles cacharros ós que tamén se
lles aplicaba o vidrado. Para realiza-las decoracións,
os oleiros tradicionais axudábanse dalgún utensilio,
normalmente de madeira, como a espita en Buño, o
fuso en Loñoá, ou o canivete en Niñodaguia.

O oleiro Tomás, de Gundivós, transmitindo a súa
depurada técnica de traballo.

Foto Fidalgo Santamariña.

tanza dos porcos. As barreñas eran de menor tamaño
que os barreñóns e destinábanse ó servizo da cociña.
Teñen asas robustas para soporta-lo peso do contido e
o uso. Os barreñóns servían para bañarse, e nunha barreña podíase lavar a roupa, a cara ou bañar un neno.
As olas de medida: son olas que se empregan unicamente para a medida do viño. Cada comarca tiña a
súa medida de capacidade e a súa propia forma.
As pucheiras e pucheiros: empregábanse para o
transporte da auga e da comida, para gardar líquidos
na cociña (leite, vinagre, fel) e para outros usos. Cada
comarca ten as súas variedades, pero un aspecto no
que coinciden en todas e que as pucheiras teñen máis
boca e máis capacidade có pucheiro.
Xerras e xerros: teñen menos capacidade cós pucheiros, e podíanse dedicar ó viño, ó leite e á auga.
Tanto a xerra como o xerro levan o bico para verter
ou para beber, aínda que hai ocasións nas que carecen del. Nalgunhas comarcas a xerra era máis grande
co xerro, e noutras era ó revés.
Cacharros de cociña: trátase dun heteroxéneo
grupo de formas da nosa olería que representan a di-

1.1.6. A distribución do produto.

Todas esta pezas de olería tradicional íanse vender
ós mercados, e feiras de dentro e fóra de Galicia ás
que acudían os oleiros. En ocasións, tamén saían polas aldeas veciñas transportando as pezas en sacos e
cestos cargados na cabeza, ou ó lombo de persoas
e burros, ou en carros tirados por cabalerías. Nelas
trocaban os cacharros por outros produtos como
millo, centeo, patacas e outros bens producidos no
fogar. A chegada do ferrocarril alixeirou o trasporte
das pezas xa que logo empezaron a transportalas en
cestos que viaxaban nos vagóns do tren, e máis tarde
tamén os autobuses das feiras levaban a xente e os
cacharros de barro fabricados por estes colectivos de
oleiros tradicionais
32
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1. 2. O OFICIO DE FERREIRO
TRADICIONAL
O oficio de ferreiro ten no noso país
unha longa tradición. A súa actividade
comezaba nas ferrerías coa fundición do
ferro e a preparación das barras e lingotes deste material, dos que logo sairían
as ferramentas que os ferreiros fabrican
no seu obradoiro artesán, “a forxa”.
1.2.1. A forxa do ferreiro.

Os ferreiros galegos tradicionais viñeron exercendo o oficio nun obradoiro
específico chamado forxa. Nela, este
artesán traballa as láminas de ferro que
lle subministran os seus produtores Elementos do obradoiro do ferreiro: barquín, fornaleira e zafra ou
nos centros tradicionais de fundición e ingre constitúen tres elementos básicos deste oficio artesán.
Foto Aníbal Cid Babarro
transformación deste mineral, chamados ferrerías e que se achan asentadas
sobre todo nas montañas de Lugo e Ourense.
1.2.2. As ferramentas de traballo do ferreiro tra
dicional.

A forxa do ferreiro pode ser máis ou menos grande
segundo o volume do seo traballo ou a cantidade de
operarios que traballan con el. Polo xeral, atópase
instalada nun local independente fóra da vivenda.
Toda forxa dispón dun elemento esencial que é a
“fornalleira”, que consta dun depósito de madeira
instalado sobre catro pés no que hai cinza e carbóns, e onde se acende o lume para quenta-lo ferro.
Os ferreiros empregan carbón de pedra ou carbón
vexetal que proporcionan os “carboeiros” ou ben
fan eles mesmos. Os carbóns poranse ó roxo cando
se acende o lume utilizando unha carqueixa e se activa por medio do “barquín”, un gran fol de coiro do
que sobresae un cano que chega até a “fornalleira”.
O ferro colocado no medio da morea de carbón en
roxo recibe o calor das brasas e adquire a temperatura necesaria para ser traballado polo artesán. Para
soster o lume en activo o ferreiro precisa accionar o
fol do barquín por medio dunha “palanca” que proporciona a corrente de aire que activa a combustión
do carbón; tamén dispón dun “atizador” ou vara de
ferro redonda para remover as brasas, e dunha “vasoira” vella de xesta que se mete na “pía” da auga
e así mollada asperxe con ela as brasas para facer
baixar a temperatura; así mesmo precisa dunha “pa
do carbón” para cargar a fornalleira e retirar os residuos da combustión.

Para traballar o metal, estes artesáns sérvense dunha
serie de ferramentas especiais entre as que están as
“tenaces” coas que se colle o ferro e se leva á “zafra”,
as “teazas de corte”, “teazas de volta”e “teazas do
lume” que serven para manter as pezas e anacos de
ferro no lume sen se achegar moito ó artesán. Unhas
son máis curtas que outras e presentan unha variade
de formas segundo a natureza do ferro a suxeitar e o
labor en curso de desenvolvemento.
Tamén é imprescindible a “zafra” ou “ingre” para bater e moldear o ferro. Está instalada sobre un tronco
de madeira ou “cepo” e consiste nunha prancha cadrada ou de forma rectangular cun lado que se prolonga rematando en ángulo e co outro nunha prolongación cónica. En moitas delas a prancha ten un pequeno burato, “ollo”, que serve para suxeitar outros
utensilios cos que se traballa o material.
Ademais están os distintos tipos de “martelos” como
o “esteixador” de bater o ferro, e diferentes “martelos de man” máis pequenos, “talleiras” variadas, e
o “tronzafrío” para corta-lo ferro quente así como
“punzóns” varios, “berbequí”, “torno” e “banco de
barrenar” para practicar buratos, “tufos” e “sufrideiras” para dar forma ó material traballado, así como
33
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los” para os bovinos, “cravos” e “brochas” para ferra-lo calzado humano de
madeira, etc.
d) Variados complementos e equipamento doméstico vario, como “gramalleiras”, “bisagras”, “petadores”, “chaves”, “caravillas”, “reixas”, “cancelas”
de ferro e outra variada obra en ferro
forxado.
e) Por último, a posibilidade de arranxar
toda esta variada obra artesá.
En relación cos servizos, os ferreiros e
ferradores tradicionais tamén foron solicitados para coidar as enfermidades
dos animais e moitos posuíron os instrumentos relativos a esta actividade de
1·2 ZAFRAS 3·4 BANCOS DE BARRENAR
menciñeiro do gando. Houbo ferreiros e
Torno e banco de barrenar. ferradores que sabían empregar os proOs oficios 4. MPG. Vigo, 1999.
cedementos da medicina tradicional,
como facer sangrías, purgas, cauterizadoutra crase de ferramentas reservadas ó traballo en ción, composicións de osos, e sobre todo a farmacofrío, como son “limas”, “serras de ferro”, “pedras de pea vexetal. En base ó carácter misterioso da forxa, e
afiar”, “moas”, etc. Toda esta ferramenta compuña debido a forza física que precisa este profesional para
o instrumental fundamental dos nosos ferreiros más traballar con materiais e ferramentas pesadas, o estradicionais.
pecialista desde oficio sedentario foi considerado na
antiga sociedade campesiños como un ser fóra do co1.2.3. A obra e servizos do ferreiro tradicional.
mún e portador de poderes un pouco máxicos. Pero
A obra e os servizos que viñeron proporcionando os esa antiga imaxe de curandeiro evolucionará nas úlferreiros galegos eran imprescindibles para a vida co- timas décadas a medida que se vai transformando o
tiá dos nosos devanceiros. Satisfixeron unhas deman- mundo rural e a sociedade no seu conxunto. Hoxe,
das moi variadas para diferentes clases de artesáns do os útiles agrícolas proceden integramente da fábrica
medio urbano e ao mesmo tempo foron os encarga- e vanse mercar ós grandes almacéns. O tractor e o audos de producir para os campesiños:
tomóbil substituíron ó gando de tiro e montura, e os
veterinarios e a medicina “oficial” estenderon a súa
a) Os elementos de ferro implicados no imprescindi- acción sobre o mundo campesiño contemporáneo,
ble equipamento agrícola tradicional como son “re- que hoxe se ve liberado de moitos servizos asignados
llas de arado”, “arado de ferro”, “gradón”, “dentes a estes demiúrgos tradicionais.
de grade”, “ferras” para os carros, “sachos”, “legóns”,
“forquitas”, etc.
Moi relacionado co ferreiro está o que é un ferreiro
especializado en facer ferraduras e colocarllas ás
b) As variadas ferramentas e utensilios de cortar, ta- bestas, cabalos, mulas e burros, a máis de pórlle, ás
les como “fouces”, “fouciños” e “fouciñas”, “macha- veces, os canelos ás vacas, que son pezas semicirculados”, “machetas”, “coitelos”, “tesoiras”, etc.
res de ferro que se encaixan entre as unllas do animal
e doméanse por riba delas. As ferraduras e os canelos
c) As diferentes pezas destinadas ós animais de tiro fabrícanos os propios campesiños ou ben son submie montura como “ferraduras para équidos”, “cane- nistrados polos ferreiros.
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O traballo fano en colaboración cos donos dos animais que lles terman do pé do animal mentres eles
desenvolven o traballo, para o que necesitan do
puxavante, cravos, martelo, derramador, coitela,
lima grosa, tenaces do casco, tenaces dos cravos;
mentres que, para face-las ferraduras e canelos sérvense da tenaces do lume, bigornia, talladeira, tufos e martelos.

ción dos veciños, no concello de Celanova (Ourense)
ó que segue a pertencer na actualidade.

1.2.4. A valoración do oficio.

Outro factor constitutivo da peculiaridade de Vilanova ten sido a práctica na periferia do burgo dun
tipo de actividade agropecuaria que contribúe a subsistencia dos membros da localidade. Trátase dun
modo de produción agraria constituído fundamentalmente pola práctica dunha horticultura combinada
coa produción de cereais e algo de viño, e a tenencia
de prados, pastos, monte privado e en man común
capaces de alimentar algunhas cabezas de gando
vacún, porcino e ovino. Mesmo na actualidade, os
cabeceiros enclavados no epicentro do asentamento
constitúen unha mostra evidente deste carácter campesiño dunha parte dos membros da localidade. O
terceiro mecanismo a sinalar constitúeo a práctica
dos residentes da vila dunha especialidade artesá
orientada á elaboración e venda de calzado nas feiras,
mercados, comercios das vilas e a capital provincial,
que máis adiante será obxecto de atención especial.
E a esta actividade á que nos imos referir.

O asentamento de Vilanova dos Infantes aínda presenta algunhas peculiaridades máis, como foi a posibilidade de vivir e medrar durante séculos arredor
da casa grande do pobo, a Fortaleza Medieval, da que
aínda se conserva a “Torre da Homenaxe”.

A pesar de moi estimado polos servizos que presta,
a sociedade tradicional deulle a este oficio unha escasa consideración social, chegando, incluso, a desaconsellar o casamento con el. Precisamente polas
condicións do seu obradoiro, a natureza dos materiais e ferramentas que emprega, e a circunstancia
de que son os domingos e festivos os días que máis
clientes acoden á forxa para face-los encargos, ou
“botar unha man”, o folclore tradicional presenta
estes profesionais como persoas lordentas e pouco
devotas. Coplas que empezan dicindo: Se te casas
cun ferreiro/ as de ter que o lavar...; ou, Non te cases
cun ferreiro/ que te queiman as muxicas... e outras
como: O ferreiro foi a misa,/ non se soubo persignar/
cando tocaron a santos/pensou que era machacar”,
revelan a opinión que o pobo anónimo mantén deste
ancestral oficio artesán.

1.3. OS ZAPATEIROS ARTESÁNS DO BURGO
DE VILANOVA DOS INFANTES

1.3.1.1. A estática do burgo: morfoloxía do asentamento artesán.
A propia morfoloxía do asentamento apunta á unha
estática e estética urbanística que foi adquirindo
a vila no decorrer do tempo, e que na actualidade
aínda conserva mostras evidentes do seu pasado artesán do gremio dos zapateiros residentes no interior
do burgo.

1.3.1. Aspecto estático e estético do asentamento
de Vilanova dos Infantes.

O asentamento de Vilanova dos Infantes, xunto co
de Carfaxiño, O Cristal, Roda de Baixo, e Santa María, constitúen a parroquia de San Miguel de Vilanova
do concello ourensán de Celanova. Ó asentamento
accédese pola estrada N-540 de Ourense a Celanova
desde o Santuario de “O Cristal”.

Desde un plano xeral, este asentamento de Vilanova
aparécenos organizado formando un contínuum espacial que vai dun extremo da vila constituído pola actual “Torre do homenaxe”, situada na parte máis alta do
burgo, a outro extremo formado polo val exterior que
rodea o burgo sobre o que se estenden os campos de
cultivo, prados, e monte particular e de man común.

Vilanova dos Infantes foi a sede do concello de Vilanova até transcorrido o primeiro cuarto do século actual. Este concello estivo integrado polas parroquias
de San Salvador de Vilanova, Castromao, Santa Cristina de Freixo, San Xoán de Viveiro, Santiago de Penela e San Miguel de Espiñoso. Mantivo a capitalidade
até o 13 de Xaneiro de 1927, data en que desapareceu
o concello como tal, pasando a integrarse, por peti-

No propio solar do asentamento de Vilanova distinguimos tres diferenciados niveis ou sectores espaciais. A saber:
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a) Sector do asentamento da fortaleza medieval.
Corresponde este nivel espacial á parte máis alta da
vila. Nel localízase a fortaleza medieval da que actualmente só se conserva a “Torre da Homenaxe”, de
19 metros de alto por 9 de lado2. Podémola concibir
como un símbolo actual do vello esplendor que mantivo a vila durante case un milenio até avanzado o
século XX. Situado no cume do solar, a 490 m. sobre
o nivel do mar, a este espazo accédese por dúas vías.
A do norte pola “Rúa do castelo”, e a do sur que accede desde a Rúa do Balcón polo camiño empedrado
que chega á “Torre da Homenaxe”. Concibido como
a casa máis importante do burgo, historicamente foi
sede do poder económico e político detentado polos que habitaron nel. Hoxe atópase flanqueado por
algunhas casas-vivenda asentadas ó seu redor, algunhas derrubadas, outras en franco deterioro, e outras
rehabilitadas sen tino que aínda é peor. Varios canastros tradicionais cós “claros” de madeira, como é o
propio no lugar, evocan a actividade agraria á que
se dedica parte da xente da vila. Dende o epicentro
desta atalaia espacial a vista acada o máis alén dun horizonte salpicado de hortas, pastos, prados, e terras
de labor. Ós pés da vila, polo lado oeste, atopamos
cepas de viñedos, árbores froiteiras e produtos hortícolas que as mulleres da vila
aínda van cultivar. Constitúe
este primeiro nivel espacial o
máis frecuentado polos turistas que chegan á localidade.
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máis probables fundadores da nobre mansión, a nobre
familia do conde Gutierre e a súa esposa a condesa
Ilduara (Santa Ilduara), pertencentes a unha das familias máis opulentas de Galicia emparentada cos reis
de León. Aquí criou este matrimonio os seus fillos:
Munio, Rosendo (San Rosendo), Adosinda, Ermesinda
e Froila. Todos eles camiñarían repetidamente, desde
este histórico solar, os camiños que conducen a outros
dous asentamentos próximos, intimamente relacionados con Vilanova a través desta nobre familia: o de
“Santa María” pertencente a esta parroquia de Vilanova, onde Santa Ilduara fundou o mosteiro no que
se retirou ó envellecer, e o de Vilar, actualmente Celanova, onde o fillo da nobre familia, Rosendo, fundou o
mosteiro que se asenta nesta localidade.
b) O sector do interior urbano. O segundo nivel
espacial correspóndese co sector máis urbanizado da
comunidade. Sobre el, os residentes desenvolveron
as diferentes actividades artesáns que aparecen na
vila. Estruturado arredor da nobre mansión medieval, abrangue o espazo interno e aquel exterior que
confina coa parede da muralla que envolvía o burgo.
Sobre este solar aparecen distribuídas as diferentes
rúas, prazas, e espazos abertos do interior urbano comunitario, en especial as que se atopan no perímetro
comprendido dentro dunha liña trazada pola costa
que protexe o asentamento polos lados este e nordeste ó longo da “Rúa da Unión” en dirección á Rúa de
Arrabaldo, continuando polas “Rúa do Recreo”, “Rúa
de Igrexa” e a través da “Praza Maior” se introduce
un anaco pola “Rúa da Barronca”, para enlazar coa
“Rúa do balcón” que leva, de novo, ó cerre deste circuíto espacial na xa nomeada “Rúa da Unión”. Todo o
nivel espacial do interior e a marxe externa da muralla atópase estruturado en curtas rúas de enlace coas
referidas, e coas prazas públicas, espazos abertos, e
recunchos irregulares a carón dos que se erguen as
casas-vivenda cos obradoiros artesáns do calzado dos
residentes na comunidade, sempre dentro do fogar
sexa na planta térrea ou no primeiro andar. Nun considerable número de casas situadas neste sector espacial, consérvanse símbolos de fidalguía das familias

É doado deixar libre o pensamento
e remontarse á alta
idade media na que
vivían neste nivel
espacial aquelas
primeiras familias nobres que
deron prestixio
e sona á localidade. Aquí moraron ó longo
do século X os

2. Non ven ó caso repasa-la historia desa fortaleza no paso de uns a outros donos. Nun principio pertenceu, xunto coa vila, ó mosteiro de Celanova.
Despois, diferentes avatares fixeron que pasara a D. Juán Rodríguez de Biedma, e por herdanza dos Biedma á casa de Monterrei. Logo da
desamortización, e até que en Xaneiro de 1927 foi agregado a Celanova, por petición dos propios veciños, a sede do concello de Vilanova estivo
instalada nesta Torre, circunstancia que en parte é a razón de que se conservara en pé até o momento da rehabilitación actual por parte do Concello
de Celanova e da Consellería de Cultura e Xuventude da Xunta de Galicia. Un mercado que se levaba a cabo ó seu redor tamén foi decaendo desde a
data da integración a Celanova até desaparecer integrándose igualmente no de Celanova. Algo semellante ocorreu coa feira local que se realizaba á
saída da vila, diante o santuario de “O Cristal” os día 12 de cada mes. Tradicionalmente multitudinaria, tamén foi decaendo até que desapareceu.
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fidalgas do burgo, como os Feijóo, Enríquez, Losada,
Castro, e outros egrexios residentes que conservan
visibles os escudos e labras heráldicas indicadores do
vello avoengo familiar.
b1) Espazos públicos e privados do interior do
burgo de Vilanova.
Conta este asentamento de Vilanova con espazos públicos como a Praza Maior, que se encontra á entrada
do burgo, na parte máis chaira do mesmo, na confluencia dos camiños de entrada e saída do asentamento local. Nela morren case tódolos camiños do
interior, e tamén de aquí parten para fóra do mesmo.
Sabemos que na parte central desta praza existiu, até
fai uns anos, unha pedra que sobresaía en tamaño
das demais, que os do lugar a chamaban “a pedra redonda” debido a súa configuración, e que servía de
referencia a xuventude que escollía este lugar para
bailar o “Día de Santa Ana” que celebran no mes de
Xullo, en pleno solsticio de verán. Hoxe lamentan –e
nós con eles– que desaparecera por descoñecemento
da tradición dos albaneis que pavimentaron a praza,
desprovéndoa deste vestixio indicador da presenza dunha ancestral tradición da localidade
non practicada. Sen embargo, segue sendo
neste lugar onde anualmente a xuventude segue
efectuando a danza dos zapateiros, que evoca os
gremios de zapateiros da vila ós que nos imos referir máis adiante3.

Fonte na praza do recreo de Vilanova dos Infantes.

b2) Os espazos privados.
Tocante ós espazos privados radicados no sector
urbano, témonos fixado sobre todo nos obradoiros
artesáns, é dicir, nos centros de traballo nos que se
elaboraban “chancos” (zocos) e zapatos de todo tipo,
que aparecen salpicados nun moi elevado número
por todo o sector espacial que comentamos. Constituíron a base económica dos membros do lugar, e
sempre estiveron abertos ás persoas de dentro ou de
fóra da vila que os quixeron visitar. Son lugares de
traballo de propiedade privada e, polo tanto, diferentes dos demais enclaves públicos identificados máis
arriba. Atópanse case sempre no baixo da casa-vivenda quedando a práctica das demais tarefas domésticas relegada ó primeiro andar. Aínda que constitúen
uns espazos interiores preferentemente masculinos,

Tamén é de destacar a chamada “Praza do Recreo”,
que conta desde o ano 1915 cunha interesante fonte
instalada no centro, relacionada cun sucedido veciñal
e a solución acordada para solucionalo. Tamén é nesta
pequena praza onde ten lugar cada 15 de Setembro
o tradicional “Encontro” dos santos parroquiais que
participan na procesión da festividade do Cristal.
Igualmente, conta este despoboado burgo de Vilanova con outros espazos abertos distribuídos por
todo o sector espacial urbano que comentamos. Son
espazos públicos que se transforman a cotío en amenos enclaves de conversa entre os veciños. Outras
veces son lugares de paso, cruces de rúas, ou variados espazos de contacto entre obradoiros artesáns e
casas vivenda dos residentes no lugar.

3. Os informantes da vila tamén facían referencia, nos seus comentarios, a outras pedras dispostas ó redor da “pedra redonda” que servían ós
escolares das pasadas xeracións para practicar a cotío varios xogos infantís.
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estes obradoiros artesáns constitúen o principal circuíto do movemento da xente que reside neste sector
espacial da comunidade.
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dos devanceiros pola correcta distribución dos espazos urbanizables nos niveis descritos.
Tamén os mestres canteiros locais deixaron mostra,
por todas partes do interior urbano, da súa lóxica natural, o sentido común, e creatividade persoal que os
caracterizou na construción deste Patrimonio inmobiliario local.

c) O sector espacial da periferia urbana.
Se continuamos o noso percorrido cara o exterior
de Vilanova atopámonos cun terceiro sector do contínuum espacial do asentamento local. Está formado
polo cinto espacial que se estende ó redor da vila
onde aparecen situadas a igrexa e cemiterio de Vilanova, a capela do santuario de Nosa Señora do Cristal, así como as explotacións agrarias e hortas das
casas fidalgas asentadas no sector interior do burgo.
Este terceiro nivel espacial desempeña o papel de
vincula-la vila cos demais asentamentos parroquiais
ó tempo que protexela do exterior. A xente de Vilanova ten acceso a el polas diferentes saídas que
desde os sectores internos conducen á hortas, viñedos, lameiros, soutos e montes distribuídos polo
redor da localidade. Polo demais, este sector periférico tamén aparece como o espazo de traballo agropecuario da outra parte da poboación de Vilanova
que tenta extraer do campo un mínimo necesario
para vivir.

É, precisamente, neste segundo nivel espacial onde
apreciamos mellor as pegadas máis distintivas da estática e a estética patrimonial que ofrece Vilanova.
No que se refire ó deseño espacial do solar, dedúcese a extraordinaria preocupación dos urbanistas
ancestrais por combinar vías de saída e variados
espazos de estrutura irregular, amplos e abertos,
que distribuíron dunha forma harmónica por tódalas partes do interior do sector. Esta modalidade de
planificación urbana semella se-la mellor estratexia
para dotar dun máximo de servizo e de iluminación
ós múltiples locais destinados a obradoiros artesáns
do calzado que traballan no interior. Tamén a forma
como se construíron as casas-vivenda, neste sector
urbano, indica este propósito de potencia-la entrada
de iluminación solar no nivel inferior da edificación, no que o artesán pasará o día traballando. Dun
modo semellante, a orientación dos edificios, a natureza das portas e fiestras, o número delas que conteñen as casas-vivenda, e outros tipos de pegadas distintivas da forma de planifica-lo sector urbano, ven
a mostrar tanto o acentuado interese das xeracións
devanceiras por adecua-lo espazo e a arquitectura
urbana ós obxectivos da poboación dedicada preferentemente á práctica dun oficio artesán, como a
posta en práctica dunha sabedoría, e unha lóxica
natural, que supera calquera tipo de lóxica científica que os urbanistas actuais acostuman a empregar. Tanto na simetría dos espazos libres que presenta a vila, como na propia composición das rúas
e construcións populares que aparecen ó seu carón,
constatamos a presenza desa lóxica natural capaz de
adapta-lo entorno espacial ós específicos intereses
dos que residen nel, e non ó revés.

Alén deste cinto agrario envolvente da vila, esténdese
o resto do espazo parroquial habitado polos membros desta parroquia de San Miguel de Vilanova, e os
que se integran na actual “Terra de Celanova” percorrida sobre todo polas mulleres e homes da vila, que
andaron ofrecendo o seu calzado artesán a quen llelo
quixo mercar.
1.3.1.2. A estética urbanística de Vilanova dos
Infantes.
Comprende-la morfoloxía da composición urbana do
asentamento e o deseño das edificacións máis populares, implica adestrarse na creatividade, enxeño, e
sobre todo no sentido común de quen os vai utilizar.
Neste sentido dedúcese que os habitantes de Vilanova procuraron adapta-lo espazo e a natureza das
construcións á modalidade de vida que practicaron,
é non ó revés.

Desde esta perspectiva é doado apreciar cómo Vilanova dos infantes conxuga a morfoloxía espacial coa
creatividade urbanística presente na combinación
de vieiros e de rúas rematando en prazas e espazos
irregulares posibilitadores dun mellor servizo e ilu-

Da observación do patrimonio inmobiliario que
chega á actualidade deducimos esa preocupación
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minación solar. Tamén as casas-vivenda cos faiados
no máis alto para á practica do oficio, e, sobre todo,
os múltiples baixos provistos de entradas e ventás de
gran tamaño para acolle-lo máximo de luz solar que
chega ós obradoiros locais. Todo isto semella non ter
outra finalidade que acomoda-la natureza á cultura, á
estática e á estética do lugar, ó tempo que facilita-la
modalidade fundamental de vida e traballo artesán
que distinguiu, nos últimos séculos, ós membros do
asentamento local: a fabricación artesán de calzado.
Unha lectura cultural da vila do tipo que presentamos, abonda para entender cómo a poboación de Vilanova consegue sempre triunfar sobre o medio natural que habita. Sempre, en todas partes, como é ben
sabido, a produción industrial mostra unha acentuada
tendencia a considera-los operarios como un medio
para acadar un fin. Pero no caso de Vilanova dos infantes, pola contra, non sucede así. Aquí atopámonos
co feito de que a produción de calzado artesán aparece como un medio económico máis da poboación
da vila, que é a que sempre se nos mostra como un
fin. É neste sentido que entendemos a vida e traballo
da poboación do burgo, o mesmo que a distribución
dos espazos públicos e privados do interior, a natureza dos edificios máis nobres e fidalgos, as casas cos
obradoiros artesáns, os faiados, alpendres e demais
construcións adxectivas asociadas a eles, como unha
mostra dese triunfo do home sobre o medio e dos
obxectivos que se ten marcado conseguir del.

Os obradoiros de zapateiros situábanse tanto na
planta baixa como no primeiro andar das casas de
Vilanova dos Infantes.

no estudo destes tres sectores do contínuum espacial que distinguimos no burgo, pódese apreciar a
correspondencia tradicional entre os referidos niveis
e outros tantos sectores sociais diferenciados da poboación que os habitou. Así, o sector máis elevado do
solar que colocábamos nun extremo do contínuum
espacial, aparécenos vinculado historicamente ó
sector de poboación máis poderoso, detentador do
poder político e militar, do que a actual “Torre da
Homenaxe” da fortaleza medieval se ergue como un
símbolo. O outro extremo do contínuum que situamos na periferia urbana envolvente do asentamento,
aparécenos vinculado ó poder eclesiástico e á autoridade relixiosa, dos que permanecen sendo símbolos
os dous templos parroquiais –capela de “O Cristal” e
a Igrexa parroquial-. Entre ambos sectores extremos,
servindo ós poderes civil e eclesiástico, transcorre a
modalidade de existencia e traballo da maioría dos
residentes neste burgo dedicados, en parte á produción hortícola e agropecuaria na periferia rural que

Na actualidade empezamos a observar como as accións dos que interveñen nestes sectores de contínuum espacial deixan proba dun individualismo
difícil de xustificar. Cada proxectista implicado na
rehabilitación dun elemento patrimonial público ou
privado, cos que conta o lugar, tende a adecua-lo seu
deseño teórico á realidade concreta do cliente, o que
se converte nunha agresión á estética urbana que conservou o asentamento local. Aínda é posible rescata-la
vila das mostras de deterioro urbanístico que xa se
observan nos diferentes sectores do contínuum espacial, e protexe-lo vello proxecto urbano e a lóxica natural daqueles devanceiros que sabían o que querían.
Pero permítaseme pasar a presentar ó oficio artesán
que distinguiu o burgo nos tempos recuados dos séculos XVIII, XIX e toda a primeira metade do XX,
non sen antes subliñar que a pouco que se afonde
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demais membros da unidade doméstica
de cada especialista artesán.
1.3.2.1. A pluriactividade vilega no
século XVIII.
Xa no ecuador do século XVIII o libro
de Personal de Legos do Catastro do
Marqués de Ensenada, datado en 1752,
recolle que das 159 cabezas de familia
que pertencen á Freguesía de Vilanova,
sómente 61, é dicir, o 38,3% delas, se
identifican como “labradores”. E cabe
a posibilidade de que fosen menos se
temos en conta que tratándose dunha
fonte fiscal, todos aqueles cabezas de
familia da parroquia que posuíran alOs zapatos e os zocos son obras dos zapateiros tradicionais. gunha terra conviríalles identificarse
Foto Fidalgo Santamariña
como “labrador”, e oculta-la actividade
artesá de zapateiro ou outras que xa daquela exercerían. Ademais, a nova circircunda o asentamento, da que se encargaban prio- cunstancia de elabora-lo censo na vila de Celanova
ritariamente as mulleres, e en parte dedicada á elabo- axudaría a que os talleres artesáns que existían en
ración de diferentes clases de calzado ó que se dedi- Vilanova por esas datas, non foran tan controlados
caban os homes nos numerosos obradoiros artesáns polos delegados da Administración. Pero con tódaasentados no interior urbano.
las reservas de ocultamento de datos que a fonte
presenta, e aínda tendo en conta o feito de que tam1.3.2. Artesanía do calzado no asentamento de
pouco constata as profesións dos fillos maiores de
Vilanova dos Infantes: o colectivo de artesáns do
18 anos que viven na casa, os datos que ofrecen os
calzado.
libros do Catastro de Ensenada son de gran imporEsta presentación do burgo de Vilanova enfocada tancia ó posibilita-la delimitación da pluriactividade
desde a perspectiva da súa especialidade tradicional ocupacional desenvolvida polos membros residenque o caracterizou, obriga a que me deteña no estudo tes nesta freguesía a mediados do século XVIII. Así,
da artesanía do calzado practicada durante moito dunha revisión atenta do libro de Personal de Legos
tempo nesta vila ourensá. E debo deixar constancia do Catastro extráese o dato da existencia de 159 cadesde agora, que foron os actuais residentes no asen- bezas de familia fiscais, das que 133 anuncian estamento quen me subministraron as informacións ne- tar desenvolvendo algunha actividade profesional.
cesarias sobre o modo de fabricación e distribución Complementando estes datos cós extraídos da revido calzado que aquí se elaboraba até fai unhas déca- sión do libro Real de Legos do Catastro, podemos
das. Teñen sido estes informantes locais os que me dicir que a natureza da pluriactividade ocupacional
describiron as técnicas de traballo empregadas polos dos membros da freguesía de Vilanova deriva do
artesáns na confección do calzado (zapatos, botas, desenvolvemento de 33 formas diferentes de trabasandalias, e zocos ou chancos), así como as modalida- llo e de vida, entre as que se contan as de “Nobre”
des básicas de distribución da obra producida.
e “Fillo d”algo”, polas que se identifican cinco cabezas de familia da comunidade parroquial, oito clases
En termos xerais, trátase dun colectivo importante de diferentes de profesións liberais que desenvolven
residentes do burgo ocupados a tempo completo no quince persoas da parroquia, doce actividades do
oficio de zapateiro, zoqueiro, zapateiro-chanqueiro, sector do comercio e servizos que exercen outras
zapateiro-músico, todos eles asociados ós varóns deste quince cabezas de familia, e once oficios artesáns
asentamento artesán, aínda que tamén colaboran os que practicaban trinta persoas. Remata esta pluriac40
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tividade comunitaria coas sesenta e unha cabezas de
familia restantes que se autoidentifican labregos. Velaí resumidos na seguinte relación, a natureza desta
pluriactividade parroquial, na data do Catastro do
Marqués da Ensenada (Táboa I).
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no fogar, dos varóns que das mulleres de Vilanova. A
incorporación no oficio artesán practicado polo pai
permítelles ós fillos varóns un tempo de permanencia na casa, máis longo que ás fillas que deberán saír
ó contraeren matrimonio.
1.3.2.2. Oficios e habilidades artesáns relacionados coa elaboración do calzado no século XX.
Se damos un salto no tempo de dous séculos, a vella
representación da pluralidade artesá aparece agora
centrada na artesanía do calzado que chegou a imperar neste asentamento de Vilanova obxecto do comentario cultural. Unha mostra evidente do carácter
artesán que presentaba a vila entre o segundo e terceiro cuarto do actual século XX, son os datos que
presenta a táboa seguinte, elaborada a partir das informacións recibidas sobre os artesáns fabricantes de
calzado residentes en Vilanova.

TÁBOA I
Pluriactividade da freguesía de Vilanova dos Infantes
a mediados do século xviii

Nobre

3

Barbeiro

2

Fidalgo

2

Xornaleiro

3

Escribán

3

Ermitán

1

Notario

2

Ferreiro

1

Avogado

1

Ferramenteiro

1

Ministro

5

Carpinteiro

4

Visitador de renda

1

Tallista

1

Corrixidor

1

Costureira

2

Cirurxián

1

Palilleira

2

Practicante de Cirurxía

1

Xastre

5

Mercador

1

Zapateiro

8

TÁBOA II

Traficante de Aceite

1

Panadeiros/Forneiros

5

Traficante de fresco

1

Panadeiras

8

Artesáns fabricantes de calzado en Vilanova dos Infantes
entre os anos 1925 e 1965

Arrieiro

1

Labradores

61

Taberneiro

1

Persoas sen oficio (solteiros/as,

Especialidades	Nº de Artesáns

Taberneira

1

viuvos/as. sen espc.)

Zapateiros artesáns

85

Tendeira/Estanqueira

1

Criados

4

Zapateiros- Zoqueiros (“chanqueiros”)

39

Atonoleiro

1

Criadas

22

13

Fonte: Elaboración propia a partir de datos extraídos dos libros: “Personal de
Legos”, e “Real de Legos”, do Catastro del Marqués de Ensenada. 1752.

Zapateiro-Zoquero-Músico

17

Zapateiro-músico

21

Zoqueiro

11

Zoqueiro-músico
Curtidor

Os criados e criadas eran os que traballaban para as
familias dos nobres, fidalgos, e profesionais liberais.
As casas máis ricas empregaban a maior porcentaxe
do sector. Así para os nobres, fidalgos, visitador de
rendas, e notario, traballan ós catro criados, e oito
das criadas, repartíndose a demais entre os escribáns, algún ministro, taberneiro, xastre, zapateiro,
viúva, e labradores da freguesía. Outro dato que se
deduce das fontes consultadas é a presenza na comunidade dunha próspera vida artesán, se facemos caso
á maior presenza de fillos que de fillas nas casas dos
cabezas de familia. Esta presenza chega a ser de 156
fillos por 123 fillas. Doutro colectivo de 20 fillos non
se chega a especifica-lo sexo. Pero cabe postular que
sexa a existencia naquela época dun oficio artesán
no fogar, complementado coa endogamia de aldea
no que respecta ós enlaces matrimoniais, o principal
factor capaz de explica-la permanencia máis longa,

Total

2
1
152

Fonte: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por informantes
residentes na localidade de Vilanova dos Infantes (Ourense).

Os datos que ofrecemos nesta Táboa II valen para
o período comprendido entre os anos 1925 e 1965
en que empeza o declive definitivo do oficio na localidade, sexa pola emigración dunha maioría de artesáns, o troco de actividade doutros, e o retiro definitivo do oficio daqueles que permaneceron practicándoo até a vellez.
Tal como indica a táboa de datos, foron identificados
un total de 152 profesionais ocupados a tempo completo na fabricación de calzado artesán. Un sinxelo
comentario adicional a cada un dos grupos é este que
resumo así:
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a) Os zapateiros artesáns: Era, no período indicado, o colectivo artesán máis amplo existente na
localidade. Este colectivo constitúeno en primeiro
lugar aquelas persoas dedicadas a tempo completo
á fabricación dos variados tipos de calzado confeccionado exclusivamente do coiro. Algúns traballan
individualmente o que implica acometer en solitario
todo o proceso de elaboración do calzado que producen, desde a adquisición das materias primas até a
distribución e venda nas feiras unha vez rematada a
elaboración. Mais á miúdo, estes zapateiros facíanse
acompañar de aprendices axudantes, converténdose, neste caso, eles mesmos, en mestres-zapateiros
propietarios do taller.
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dedican a tempo completo á fabricación de zocos
propiamente ditos. Estes artesáns tamén dominan
o oficio de zapateiro, pero especializáronse máis
na fabricación de zocos de aí o nome de zoqueiros
polo que son coñecidos. Son artesáns que non tiveron por costume comparti-lo obradoiro con outros
operarios. Se acaso, nos momentos en que a demanda de obra o esixe poden requiri-la axuda da
propia esposa ou algún fillo. Hai outro grupo que
aparece máis especializado na confección de “paus
de zocos”, ou, tamén, “paus de chancas”, ademais
de elaborar este tipo de calzado. Para fabricalos
contan con outro obradoiro á beira do que se utiliza para levar a cabo todo o proceso de fabricación desta clase de calzado. Empregan madeira de
amieiro, ou de vido, na confección dos “paus das
chancas”, e eles mesmos mercan estas árbores, sérranos e transportan os toros de madeira até diante
do obradoiro onde os gardan amontoados. Cando
ó zoqueiro lle convén, marca no toro a medida dos
paus que desexa fabricar e pide axuda á dona, ou
a calquera outra persoa da casa para corta-los tacos de madeira que precisa. De seguido coloca o
taco nun cepo, a altura da cintura, e empregando
unha cuña ábreo pola metade. Despois, servíndose
dunha “machada” e un “coitelo” convenientemente
manexados iralle dando forma externa ó pau, e a
continuación elabora coa “escavadora” a planta do
zoco, ou base interior sobre a que se coloca o pé,
e coa “cerquilladora” fabrícaselle o borde. Por último remata o “pau do zoco” alisándoo coa escavadora, e empregando a “trencha” para o esvirado
do mesmo.

b) Os zapateiros-zoqueiros: O grupo inclúe outro
colectivo de artesáns do calzado residentes na vila
que combinan á fabricación de calzado exclusivamente de coiro (zapatos, botas...), coa elaboración
doutro confeccionado a base de coiro e madeira (“zocos” ou “chancas” ou “zocas de cana”), sendo tamén
estes quen se encargan de ir a vendelo polas feiras e
comercios locais. Os paus dos zocos proporciónanllos zoqueiros especializados neste oficio que tamén
os fabricaban na localidade.
c) Os Zapateiros-zoqueiros-músicos: Este grupo
constitúeno aqueles zapateiros, que ademais son zoqueiros e membros da Banda de música de Vilanova
dos Infantes. Algúns pasaron a vida alternando a
fabricación de zapatos e zocos, con ensaios e actuacións coa banda de música da vila polas romarías e
festas da comarca. As tres modalidades de traballo
contribúen a proporcionarlle uns ingresos imprescindibles para vivir.

f) Os zoqueiros-músicos: Tamén dispoño de dúas referencias sobre a existencia, no período indicado, de
zoqueiros que alternaron este oficio co de músico;
e sobre outro veciño de Vilanova que se dedicou á
merca e curtido de coiros que logo vendía. Pero tocante ó oficio de pelamio ou coireiro, os veciños remiten a outros asentamentos desta zona, en especial
á vila de Allariz na que sitúan as fábricas de curtidos
que máis sona acadaron por esta zona rural.

d) Os Zapateiros-músicos: Trátase doutro colectivo
interesante de profesionais, que igualmente alternou
a fabricación de calzado coa participación na banda
de música de Vilanova dos Infantes. Aínda que a
fonte de ingresos principal proviña da fabricación artesá de calzado, as saídas que fan coa banda durante
a estación estival proporcionáronlle uns ingresos
complementarios que lles compensaban as horas de
ausencia do obradoiro artesán.

1.3.2.3. Os obradoiros artesáns dos zapateiros
de Vilanova.
Todos estes artesáns do calzado sempre tiveron preferencia por instala-los obradoiros nun local da propia casa-vivenda. A procura da máxima iluminación

e) Os zoqueiros: Neste grupo englóbanse aqueles
varóns da vila dedicados a elaboración dos “zocos”
e “chancas”. Entre eles hai que destacar os que se
42

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

do “cuarto”4 de traballo ten condicionado o emprazamento e a orientación dos talleres que aparecen
distribuídos polo asentamento urbano. Este desexo
de claridade natural sen dúbida influíu na natureza
dos obradoiros que dotaron á localidade desa pegada
típica de vila artesán. A partir da observación in situ
complementada con outros datos recibidos dos informantes do lugar, estou en condicións de ofrecer esta
relación aproximada dos obradoiros de calzado que
había en Vilanova entre os anos 1925 e 1965. Velaí a
distribución segundo os locais nos que se atopaban
(Táboa III).

Lugar de Instalación	Obradoiros
20
16

No faiado

3

Nunha construción anexo á vivenda

7

Noutros locais
Total obradoiros
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1.3.2.4. As materias primas e instrumental básico do oficio de zapateiro artesán.
Estes mestres-zapateiro de Vilanova empregaban
unha variada serie de materiais na elaboración do calzado, cales eran a “sole de becerro”, “badana”, “seraxe”, “pel”, “corte”, etc. que lles proporcionaban os
curtidores ou curtidores da comarca. Núñez Barros
expresa que “algunos labradores de Galicia contaban con una o dos pilas en sus fincas en las que curtían la piel de alguno de sus animales y otras veces lo
hacían por encargo de algún comerciante. Mismo en
algunas villas existían pilas comunes donde podían
curtir, bien los miembros del gremio –en el caso de
que existiera gremio de curtidores en la villa– u otros
curtidores dispuestos a pagar una pequeña cantidad
por hacer uso de ellas” (NUÑEZ BARROS, 1994:8.). Nun
principio abasteceríase destes pequenos curtidores
locais até que xa a finais do século XVIII moitos destes pequenos curtidoiros se transformaron nas fábricas de curtido propiamente ditas, que eran nas que
estes zapateiros artesáns de Vilanova dos Infantes
atopaban as materias primas que necesitaban para o
desenvolvemento da actividade.

Relación de obradoiros de fabricación de calzado
en Vilanova dos Infantes entre os anos 1925 e 1965

Nun local ou habitación interior

T

unha diferenciada división de traballo entre os artesáns que distribúen as tarefas de acordo coas fases
do proceso de fabricación. Un operario monta, outro
apalmilla, outro puntea, outro remata, etc. permitindo deste xeito maximiza-la produción. Neste caso
estamos diante a modalidade nomeada “traballo en
sociedade”, na que cada operario recibe un pago en
moeda, ou en especie, segundo a especialidade que
desempeña dentro do micro-grupo profesional.

TÁBOA III

No baixo de casa-vivenda

R

6
52

Fonte: Elaboración propia a partir de datos provenientes dos informantes do
lugar, (Abril, 1996).

Cada un destes obradoiros estivo ocupado por un ou
varios artesáns do calzado. Habíaos nos que o operario traballaba para outro zapateiro máis importante,
para un comercio de calzado, ou para un viaxante
de comercio do ramo. Ás veces, os mesmos clientes
proporcionábanlles unha serie ou tódolos materiais
necesarios para a fabricación do tipo de calzado que
logo volvían a recoller. Había obradoiros nos que traballaba un matrimonio artesán. Neste caso, a muller
encargábase de “acertar” (marcar) as pezas, “aparar”
(coser), remata-los pares de calzado, e tamén era ela
quen se encargaba de vende-lo nas feiras e mercados
da comarca. Outros obradoiros contaban con varios
aprendices do oficio ou con operarios a soldo. Destes habíaos mixtos nos que se elaboran zapatos e
“chancas”, e outros nos que só se fabrican zapatos
para distribuír nos comercios e vender nas feiras.
Aqueles nos que a produción xa era elevada, existía

Sabemos que Galicia mantiña a mediados do século
XIX unha moi florecente actividade de curtido e preparación deste tipo de coiros que precisan os zapateiros galegos e de toda España. O profesor J. Carmona Badía móstranos como en 1856 o noso sector
fabril do curtido, localizado sobre todo nas vilas de
Noia e Santiago (A Coruña) e en Allariz (Ourense),
era o principal produtor de curtidos de toda España
cunha produción do 27,18% do total que se realizaba
naquela época, e cómo esta cota irá reducíndose até
se converter na terceira rexión produtora de curtidos no 1900, despois de Castela a Vella e Cataluña
(CARMONA,1990: 31). O descenso de produción do

4. Os informantes chamaban “cuartos” ós locais onde traballan os zapateiros artesáns.
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noso curtidoiro continúa durante todo o século XX
quedando reducida a unha posición xa marxinal do
5,50% de participación fabril do curtido no ano 1973
(CARMONA, 1990: 23) e quedando practicamente
extinguido o sector na actualidade, o contar a nosa
industria curtidoiro sómente con “una empresa localizada en la villa de Padrón” (NUÑEZ BARROS,
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principios do século XIX coa decadencia da venda
de lenzos e pola expansión dos tecidos de algodón
provenientes de Inglaterra e de Cataluña, cando estes industriais allaricenses se dedicaron ó curtido das
peles, pasando Allariz a ser unha das zonas de Galicia
onde máis curtidos se fan, xunto cas nomeadas de
Santiago e Noia5.

1994: 7).

Estes curtidoiros allaricenses practicaban un proceso
de curtido de peles tradicional, que continuou sen
apenas variacións mentres existiron as fábricas. Tal
proceso comprende tres fases que acostuman identificarse como de: lavado no lavadoiro; mudanza ou
cambio de lavadoiro da pel; e remata ó final do proceso do curtido.

A pesar de que os principais centros de elaboración
de curtidos teñan sido as fábricas da vila e comarca
de Allariz, o colectivo de zapateiros de Vilanova dos
infantes téñense abastecido ó longo da primeira
parte do século XX, noutros centros secundarios dedicados a este curtido de coiros e preparación das
peles indispensables para o desenvolvemento dos oficios de zapateiro e chanqueiro tradicional. Así, ó lado
das referidas fábricas de curtido allaricenses, aínda
funcionaban pola metade do século XX, outros curtidoiros e almacéns de curtido que estes zapateiros
visitaban. Nun inventario exhaustivo destas fábricas
e establecementos de curtidos tradicionais, non deberían faltar tanto a relación das coñecidas fábricas
de curtidos de Allariz (Ourense) da familia Conde
(Alejandro, Camilo, Evaristo, Xosé); da familia Nogueira (Abelardo); da familia Rodríguez (Camilo); e
da familia Rumbao (Xoán, Miguel), como outros variados curtidoiros da zona que aínda presentan vestixios da súa localización en Acea, Portela, Vilaboa,
Paciños Requeixo, Meira, etc. Tamén a parroquia de
San Jorge de Acebedo do concello de Acebedo del
Río, dispoñía dunha destas fábricas de curtidos propiedade da familia Montero (Adolfo Montero), e na
aldea de Mandrás (Mourillós-Celanova) había outro
curtidoiro propiedade da familia Mangana, así como
outra en A Veiga (A Bola). Doutro lado, a comarca de
Carballiño tamén abasteceu de coiros a estes artesáns
de Vilanova, sendo a fábrica de curtidos de Generoso
Reque a que distribuía por esta zona, sobre todo solas das que empregaban moitos deste colectivo de zapateiros, nos tipos de calzado que confeccionaban.
Con todo, ten sido Allariz e seu entorno a zona que
durante o século XIX e primeira metade do XX se
distinguiu sobre calquera outro asentamento de Galicia, pola fabricación e distribución dos coiros empregados na fabricación do calzado. Foi precisamente a

O desenvolvemento destas fases do proceso completo do curtido polo método tradicional resúmenolo
o profesor J. Carmona, no seguinte texto (tradc.): “As
peles eran, na primeira fase do traballo, remolladas,
lavadas, depiladas e descarnadas, tarefas estas últimas que se facilitaban mediante a inmersión nunha
leitada de cal nos nomeados pelamios ou pozos de
caleiros. Unha vez limpas e desprovistas dos citados
elementos, empezaba o proceso de curtido, que consistía simplemente na introdución das peles na auga
con arbustos ou cortizas de árbores de alto contido
tánico, sendo os máis usados en Galicia o carballo e
en Cataluña a aciñeira e o piñeiro. O secado e o batido das peles completaba o proceso para os nomeados coiros fortes, dos que o principal era a sola; para
os coiros brandos non remataba o proceso no curtido
propiamente dito, pois era necesario unha posterior
manipulación, tanto mecánica como de aplicación
de aceites, brea e outras sustancias”. (CARMONA BADÍA, 1990: 27-28).

O proceso dura aproximadamente uns 18 meses, e
precísanse varios elementos imprescindibles neste
sector fabril que son: abundancia de auga, carballos
capaces de produci-la cortiza necesaria, man de obra
barata, e cabana gandeira surtidora de peles. Máis
tarde, a partir do século XIX, estes curtidores empezan coa incorporación de sustancias químicas que
aceleran o proceso até reducilo aproximadamente a
unha cuarta aparte dos dezaoito meses. Trátase de

5. Até a pasada metade do Século XIX (anos 1860-70) estas tres zonas de Allariz, Santiago e Noia, seguen manténdose como primeiras zonas
industriais dos curtidos a nivel Español, pasando a ser onde máis curtidos se fan de toda España, que venden nas diferentes rexións do Estado.
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FERRAMENTAS
DE CURTIDORES

Os oficios 4. MPG. Vigo, 1999

1 COITELA DE PELAR
2 COITELO DE RASPAR
3 GANCHO DE LEVANTAR
4 COITELO DE DESCARNAR
5 TÁBOA DE PELAR
6 PRANCHA DE CALCAR
7 TÁBOA DE DESCARNAR
8 CALDEIRO
9 MESA DE ENGRAXAR
10 MAZADOIRO
11 LUNETA
12 ALICATE DE REMATAR
13 ESTIRA
14 MAZADOIRO DE CORTIZA
15 APARELLO DE REMATAR

estratos tánicos derivados do carballo, castiñeiro e
outros vexetais, que se van a utilizar até que se empecen a aplica-los procedementos químicos de curtido
co emprego de sales de cromo, que é o último gran
revulsivo capaz de transforma-los métodos de curtido
reducindo o proceso a aproximadamente un mes6.

Unha vez presentado o proceso de elaboración da
materia prima básica que permite a práctica do
oficio a este numeroso colectivo de zapateiros artesáns, pasamos a inventariar outro tipo de material
necesario para a elaboración dos tipos de calzado
que producen.

6. Na páx. 45, nota 32 da investigación de CARMONA (1990) o autor explica que: “o tempo de curtido polos procedementos tradicionais era duns
15 meses por término medio e cos estratos baixa a uns 4-5 meses. Finalmente, coas sales de cromo redúcese a unhas 4-5 semanas. A aparición destas
novas técnicas de curtido que ían incorporando os propietarios desta industria radicados noutras rexións de España, foi un factor decisivo para o
desmantelamento das nosas fábricas de curtidos, sempre proclives a continuar con métodos tradicionais no tempo en que os demais modernizan, xa
que dispuñan en abundancia de casca de carballo, auga e gando vacún, tres elementos esenciais para o curtido.
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patos baixos, botas de media cana, media bota,
sandalias, botas de muller, zapato fino de muller, neno, etc. Empregábanse distintos tipos
de peles que os artesáns coñecían cos nomes de “boscal”, “cabritilla”, “tafilete”, “metií”,
“dongola”, “anca de potro” que empregaban sobre todo na confección de botas para militares,
“charol” e “gamaza” para calzado aínda máis de
luxo.
A Badana: É pel delgada de gando vacún que se
emprega para forrar outras peles e dar consistencia a outras partes débiles do calzado.
A Sola: Son coiros duros e fortes que os zapateiros usan
para os pisos, contrafortes e viras do calzado. Esta sola
curtíase en Allariz, pero os nosos informantes manifestan abastecerse de sola que viña de Igualada.
Antes da chegada das gomas e materiais sintéticos, o
piso do calzado comprendía unha ou varias capas de
sola que había que “mallar” (martelar) para que non
dese de si, isto é, que non estirase unha vez colocada
no piso do calzado.

O Becerro: Son as peles curtidas do gando vacún: bois,
vacas ou crías das vacas. As pezas de becerro ten unha
cor natural e dependendo da parte do animal á que pertencen son de diferentes tipos e calidades. A “cabeza”
ou pel de becerro provinte da cabeza, a “agulla” ou
becerro do colo do animal, a “falda” ou “becerro da
barriga”, o “lombo” e a “cuada” que constitúe a mellor
peza de coiro que proporcionan os referidos animais.

A Goma: Emprégase nos pisos e tacos dos zapatos.
Haina de varios tipos que adquiren nos almacéns do
ramo. Coñecen unhas gomas de cor negra que identifican como “goma de avión”, a “goma de coche” e
“llanta”. Tamén coñecen a “goma de cámara” que era
de cor roxa, a preferida por algúns clientes.7

Estas clases de becerro empregábase para a confección de zapatos, chancas e sandalias. As pezas de menor calidade utilizábanse para forro do calzado, quedando os diferentes tipos de restos para a confección
de “trompos”, “punteiras” e “correas”.

Serraxe: Coiro da parte interna da pel do animal.
O “serraxe” provén das serraduras dos coiros que se
extraen da parte externa que contén a epiderme. É a
parte interna que constitúe este material de inferior
calidade e por iso máis barato.

Os informantes teñen feito referencia a unha época na
que se curtía o becerro no mesmo pobo de Vilanova.
Pero os Vilanoveses nunca se caracterizaron por desempeñar este oficio que era específico doutro pobo, Allariz, a onde ían a proverse a maioría destes artesáns.

Corchos (cortizos): Empréganse para recheo do
piso do zapato.
Cortes: Eran pezas de pel ou de becerro que os zapateiros mercaban xa “aparadas” (cosidas).

Pel: Trátase de peles curtidas, pulidas e tinguidas
do gando vacún, e tamén de reses de gando equino
e ovino: poldros, cabras, ovellas, etc. que se empregan para confeccionar calzado máis fino, como za-

Fíos de coser (“cabos”): Nun principio, os zapateiros de Vilanova usaron o “fío de liño” que tiñan

7. Os clientes nativos dalgunhas zonas tiñan preferencia por algún tipo de goma para os seus zapatos. Un exemplo constitúeno os de Ribadavia que
mercaban sobre todo zapatos co piso de “goma de cámara” de cor roxa. Esta goma era a que máis lles gustaba a estes paisanos. O ser moi delgada
implicaba que os zapateiros tiveran que superpoñer varias capas que pegaban con disolución. Á feira de Ribadavia so levaban este tipo de zapatos.
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disposto en “meadas”. O liño do que se confeccionaba este fío de cose-lo piso do calzado cultivábano
nos propios liñares que dispoñían na parroquia. Máis
tarde empregarase o “fío de cáñamo” que ven presentado en nobelos que os artesáns mercan nas tendas especializadas da zona e capital provincial. Estes
“cabos” (fíos) estaban feitos con doce febras ou enfiadas de fío para os “zapatos de diario”, e se eran
para “zapatos de encargo” levaban até dezaseis. Nos
“cabos” de apalmillar retorcíanse as enfiadas e nos
de puntear non. Unha vez cortados os fíos que formarían o “cabo” íanse impregnando unha e outra vez
en pez e cera até que quedaban confeccionados.
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zado que construían e tamén para a venda a detalle
nas feiras e mercados ó que acodían co calzado. Para
confeccionalas cortaban o material base en forma
redonda e longa para facer unha punta e de aí íase
cortando a correa.
Remaches. Son metálicos de cor dourada ou prateada. Ademais de adorno serven para suxeita-la pala
coa caña nas chancas.
Fibelas: Son metálicas e utilízanas na confección das
sandalias.
Pez: É un produto que o zapateiro tiña que preparar
antes de usalo. A tarefa correspondía polo regular á
muller ou a algún aprendiz ou operario do taller. O
proceso de elaboración refírenolo o informante que
dixo: “Cocíase nunha vasixa de barro e cando se fundía engadíaselle aceite na medida adecuada para que
non se estragase. Ó alcanza-la textura adecuada, vaise
botando sobre a auga fría formando así as “castañas
de pez”. Esta pez empregábase para untar os cabos
(fíos) de “apalmillar”.

Fío de carrete: Dispoñían de varios tipos “fíos de carrete” que usaban para cose-las pezas da parte superior (a planta) do calzado. Estes fíos eran de algodón.
Unha das marcas máis mencionada era a “Cadena”,
que distribuía destes fíos en diferentes cores, dos que
estes artesáns usaban o branco, o marrón e o negro.
Puntas: Para cravar os materiais do calzado os zapateiros empregan diferentes clases de puntas. Son
puntas de 10 / 20 que se empregan para montar e
suxeita-la peza sobre a forma e a soleta. A estas puntas chámaselles “puntas de montar” ou “puntas de
cabeza perdida”. Outro tipo de puntas son as chamadas Chinches, que son unhas puntas de pequeno
tamaño e cabeza grande que se empregan sobre todo
para cravar a peza na soleta e ás veces a “vira”, para
non ter que cosela á soleta. Tamén empregan as puntas de cabeza de chanca, que son da medida 10/20 e
sérvenlles para cravar as chancas. Un cuarto tipo de
puntas son as puntas do 19/14, que empregaban estes
zapateiros para cravar os tacóns de sola do calzado.

Ceras: Os zapateiros de Vilanova utilizaban un taco
de cera virxe de abella para unta-los fíos que se empregan para apalmillar e puntear o calzado. No
proceso de confección dos fíos, estes úntanse con
esta cera para favorecer o deslizamento dos mesmos
polos buratos á hora do cosido, e posteriormente o
da auga sobre eles á hora do uso. Tamén se emprega
para unta-la punta da subela á hora de perfora-la sola
do piso do zapato para cosela. Tamén hai a Cera de
rematar, que é outro tipo de cera que botaban nas
viras no intre de lles pasa-lo ferro recalcando as puntadas ó remate da confección do calzado de coiro.

Os Ollais: De material de aceiro e cor prateada, dourada, marrón e negra. Os zapateiros empregábanos
para protexe-los buracos polos que pasan os cordóns
dos zapatos e chancas.

Pregamentos: Empregaban varios tipos. Un é a “disolución”, un pregamento de olor forte e subido que
usan estes zapateiros para pegar pezas e pisos. Outro
é o “engrudo”, un preparado de fariña de centeo ou
de millo, cocida. Depositábase en cacharros e conservábana así até que se consumía. Empregábase sobre todo para pegar as tropas e contrafortes e outras
veces, para asenta-lo pelo da pel de becerro e para
pulir as pezas deste material.

Os Cordóns: Empréganse para suxeita-lo calzado ó
pé.
Correas: Confecciónanse dos sobrantes (recortes)
das pezas. Fundamentalmente empregáronse para
pórlle ás chancas, aínda que nalgunha época de escaseza de cordóns tamén se empregaban nos zapatos.
Os zapateiros de Vilanova facíanas para poñer no cal-

Tintas: Nun principio utilizábanse as anilinas que se
mercaban nas droguerías. Máis tarde empregáronse
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Serie de ferramentas de zapateiro.

Arquivo “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”

tintas enceradas que adquirían nas tendas do ramo.
Eran de cor roxa, marrón e negra.

proporcionou os principais materiais necesarios para
desenvolve-la especialidade.9

Estas materias primas necesarias para o desenvolvemento do oficio, especialmente as peles e solas, conseguíanas directamente nas fábricas de curtidos asentadas
na vila en Allariz e nas que existían preto de Vilanova
como a fábrica de Acevedo, na parroquia de San Xorxe
de Acevedo, o almacén de “Curtidos Mangana” que se estableceu na vila de Celanova polo ano 1927 como unha
sección da Fábrica e Almacén de Curtidos que tiña Xosé
Ramón Mangana na cidade de Ourense, nos números 8
e 9 da Rúa Lepanto. Ás veces eran os zapateiros os que
ían persoalmente a mercalos os domingos, pois nin as
fábricas nin os almacéns pechaban ese día. Outras veces eran os fabricantes ou os seus empregados os que se
achegaban ós obradoiros de Vilanova conducindo uns
cabalos cargados de peles para llelas vender. A mercancía vendíana desde os soportais da praza ou dunha casa
situada preto do “pilo” (fonte da praza da vila).

Os zapateiros de Vilanova viviron períodos de abundancia e outros de extremada escaseza de materiais.
Manifestan que ó remate da Guerra Civil de 19361939, empezaron a escasear e con eles a diminuír
aquela produción de calzado que viña sendo habitual. As materias primas estaban racionadas e só se
podía mercar unha pequena cantidade de materiais
que recibía o nome de cupo. Cada zapateiro declarado e asegurado tiña un cupo que era concedido
polo “Sindicato do calzado”. Dependendo dos operarios asegurados que tivera ese cupo era maior ou
menor, pero nunca o suficiente para lles permitir un
desenvolvemento normal do oficio. A distribución
dos materiais era controlada desde os sindicatos, que
sinalaban ós fabricantes a cantidade que deberían
mandar ós almacenistas, que eran os encargados de
repartir o cupo de materiais ós zapateiros declarados.
A fórmula estimulou o incremento dun mercado negro de mercancías co que se compensaba a escaseza
das comprendidas no cupo e a provisión de materias
por parte dos zapateiros non sindicados. Así, de mergullados no mundo do mercado negro ou estraperlo,
tódolos profesionais do ramo da pel tiñan que evitar
no posible os controles e comisos que levaban a cabo
nos domicilios os inspectores da Fiscalía de Taxas, e
mesmo no camiño a Garda Civil, encargada de vixiar

Para os demais materiais, o normal era que os mercaran nos comercios do ramo ós que lles servían calzado. Tanto Ourense como a vila de Celanova contaban con diferentes almacéns e comercios que se dedicaban exclusivamente a venda destes produtos de
zapatería, dos que algúns aínda hoxe seguen.8 Polo
que respecta a Celanova ten sido o almacén de “Curtidos Mangana” o que desde que se asentou na vila lles

8. Tal era o caso dos comercios hoxe desaparecidos “Villacé” e “Mariño” asentados na Rúa Ervedelo, e “Curtidos Mangana” da Rúa de Lepanto, e
de “Hermanos Diéguez”, “Curtidos Blanco” e “Curtidos Iglesias” entre outros.
9. Os informantes manifestan que este almacén recibía os materiais de coiro de varios lugares de Galicia ademais das fábricas de Allariz. A sola
víñalles tamén de Igualada, e o becerro da fabrica de curtidos de G. Reque de Carballiño e doutras fábricas de curtidos de Galicia [hoxe só localizan
a Picusa e a Abella].
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FERRAMENTAS
DE ZAPATEIRO

Os oficios 4. MPG.
Vigo, 1999.
1 LIMA

2 MARTELO DE SOLA
3 LIMA GROSA
4 MARTELO
5 TIRAFORMAS
6 COITELAS
7 CHAIRA
8 CROIOS
9 CROIO DA SOLA
10 TENACES
11 TROGUESA
12 TESOIRAS
13 PATA DE CABRA
14 PATA DE FERRO
15 GREFE
16 AGULLA DA GOMA
17 SUBELAS
18 ROLETA
19 FERRO DE VIVOS
20 COSTA

as estradas e camiños por onde se transportan as
mercadorías.10 Ás veces, os mesmos fabricantes transportábanlles as mercancías até un punto do camiño
onde eles ían recollelas. Outras veces eles mesmos
ían por ela de noite ás fábricas e así conseguían burla-

la vixilancia cruzando por camiños e vieiros marxinais que coñecían a perfección.11 As veces que non o
conseguían éralles solicitada a factura dos materiais
mercados, e de non presentala comisábanlles a mercancía e impoñían a consecuente multa. Tamén o

10. A estrada e os camiños que conducen desde Vilanova e Celanova a Allariz estaban especialmente vixiados. Unha parella de Gardas Civís saía
de Celanova cara a Allariz outra de Allariz cara a Vilanova, coa orde de cruzárense ambas no Corvillón.
11. Para evitar que nos comisaran a mercancía tiñamos que cruzar de noite por camiños e vieiros, iamos a pé por San Cibrao de Monte Calvo
atravesando o río Bereñal, ás veces coa mercancía ó lombo e outras sobre bestas.
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A Bigornia: É unha peza de ferro que vai
asegurada nun toro de madeira e adopta
a figura dunha planta de calzado. Empregase para machuca-la sola e para crava-la
planta do calzado, encaixándoo nela para
aseguralo mellor mentres martelaba.
O Esmeril: Para devastar, lixar as solas,
gomas e outros materiais, así como para
afia-las coitelas e outras ferramentas de
corte que o zapateiro deberá usar. Nun
principio os zapateiros de Vilanova dispoñían do “esmeril de man”. Trátase dun
esmeril montado nun armadillo de madeira sostido sobre catro pés no que vai
montado nun volante acanalado de madeira, máis ou menos grande. Pola canle
do volante pasa unha correa que fai xirar
un rolo que porá en movemento outras
dúas rodas, unha de pedra de esmeril
e outra de madeira na que vai disposta
unha lixa forte, para utilizar cando conveña. O volante leva axustada unha maVariedades de bigornias.
nivela cun guiador que ó darlle voltas
Fotografía do Museo Etnográfico dos Devanceiros-Os Milagres.
fará xirar o volante e este fará funcionar
os esmerís. A utilización do esmeril preproduto elaborado era preciso marcalo cun selo que cisaba de dúas persoas, unha para lle dar a manivela
era proporcionado polos almacenistas e co prezo de e outra para devastar ou lixa-los materiais. Era a muvenda do calzado. A falta deste requisito supoñía o ller do artesán ou algún aprendiz quen se encargaba
comiso dos calzado por parte da Fiscalía de Taxas de desenvolver esta tarefa, mentres non aparecen os
que ía a comprobalo ós postos da feira e ós comercios esmerís accionados por un motor eléctrico, que se
de calzado.12
introduce nos talleres ó principio da década de 1950,
a única máquina industrial que conseguiu difundirse
1.3.2.5. Os utensilios de traballo.
antes da desaparición dos talleres na localidade.
Toda esta ferramenta era máis ou menos abundante
no taller dos zapateiros de Vilanova, que contaba, Máquina de coser: Son máquinas de pé, resistentes,
ademais, cun mobiliario imprescindible para ma- e dun tamaño respectable. A marca que predomina é a
nipular e transforma-los pares de calzado artesán. “Singer”. Algún taller contou con máquinas doutra marca
Normalmente, os artesáns tiñan un certo número de coñecidas como “máquinas de medio canón”. Estas máferramentas por duplicado ou triplicado, para seren quinas de coser non teñen motor. Funcionan mediante
usadas polos aprendices ou operarios cos que con- a acción combinada cos pés do artesán que preme nun
taba. Nunca faltaba nun taller tradicional as ferra- pedal que fai rotar un volante que transmite a forza momentas da seguinte relación:
triz ó corpo da máquina a través dunha polea.
12. Variados sucedidos son transmitidos polos nosos informantes sobre estes comisos e inspeccións sufridos por estes profesionais do ramo do calzado
e da pel. Un foi este: “En Ourense, un día de feira ocorreu que lle comisaron os zapatos a Sra. María de Ubaldo e ás Carrachas. “Ós demais tamén llos
comisaban, pero xa os venderan todos, e iso foi o que os salvou”. Outro dixo así: “En Meire, pobo próximo a Vilar de Flores, houbo en certa ocasión
unha especie de levantamento cando foi a Fiscalía requisarlles os coiros. Alí curtían incluso en barreñóns, nas adegas das casas. Tiñan os coiros en
bidóns e ó ir a requisárllelos, os veciños reaccionaron violentamente, incluso lles botaron bombas, e a Fiscalía largouse de inmediato incluso a pé até
Allariz. Nos días seguintes os do pobo vixiaban a estrada que vai a Xunqueira no sitio que chaman as Laxas, e ós poucos días viron vir a Garda Civil,
cun Coronel ó fronte. Largáronse todos do pobo e cando chegaron non atoparon a ninguén no lugar. O Alcaide defendeu ós veciños dicindo que se
trataba dun pobo moi pacífico, pero non lle serviu de nada, pois cualificaron o feito de levantamento político e houbo incluso algunhas detencións”
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Aceiteira: Para lubrica-lo mecanismo interno da máquina de coser, os zapateiros de Vilanova sérvense
da “aceiteira”. Pequeno recipiente de latón cun tubo
sobresaínte que se coloca nos engrenaxes e pezas
da máquina, e mediante a presión co dedo polgar da
base da aceiteira o lubrificante sae da aceiteira engraxando as pezas que fora necesario.
Coio de batela sola: Trátase dun canto rodado duns
40 cm. de circunferencia que ten a base e a altura medio esmagada. O artesán colócao sobre os seus xeonllos e bate na peza de sola co martelo para estirala e
darlle maior consistencia.
A mesa do zapateiro artesán ou “banquilla”: É
dunha mesa baixa, rectangular ou cadrada, con un
listón (borde) polos lados, co fin de evitar que se
caian as variadas ferramentas que sostén. Sobre ela
e diante a posición do artesán soia dispoñerse unha
bolsiña de coiro dispoñendo algunha cera na que untar a subela e agullas de coser á man. A ámbolos dous
lados do artesá a mesa contén uns pequenos receptáculos cadrados nos que o artesán coloca as puntas
e cravos de diferentes tamaños. No centro e sobre a
mesa aparecen dispostas as principais ferramentas,
colas, ceras, e a pez que os zapateiros utilizan no desenvolvemento do traballo.

Máquina de pé do zapateiro artesán.

Fotografía do Museo Etnográfico dos Devanceiros-Os Milagres.

Banco ou asento do artesán: O máis auténtico
era de madeira de castiñeiro. Polo regular consistía
nun tronco de castiñeiro montado sobre tres redondos pés, presentando unha forma recta por diante e
redondeada por detrás. Podía estar substituído por
unha mesiña baixa co asento feito de madeiro ou de
palla que ás veces se acondicionaba con un coxín
feito de crin ou de folla de millo. Tamén dispoñían de
outros bancos pequenos dos do fogar.

Modelo de máquina de mesa dun zapateiro artesán.
Arquivo “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”

Mandil: Os artesáns de Vilanova utilizaban un mandil de peto, que poñían colgado do pescozo. Empregábano para protexerse dos cortes e pinturas e para
conserva-la roupa. Ás veces usaban un pequeno reforzo de coiro no sector do mandil que cubre o estómago, para reforza-la protección.
Táboa: Trátase dunha táboa de aproximadamente un
metro de largo por medio de ancho, que os artesáns do
calzado empregan para cortar, rebaixa-los materiais
a empregar, face-las correas, etc. Era utilizada moi a
51

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

R

T

E

S

A

N

O

S

miúdo polo artesán que a colocaba sobre as pernas ou
contra o peito cando acometía as tarefas sinaladas.
Martelos: Úsanse varios martelos cos que se desenvolven tarefas diferentes. Cravar, malla-la sola, mallar as pezas dos zocos, etc. Un dos máis utilizados é o martelo da
sola, un tanto pesado por presentar un ancho borde que
serve para varias funcións: mallar a sola cravar, outro
serve ademais para arrancar cravos mal cravados.
Turquesa ou “troguesa”: E unha ferramenta imprescindible para monta-la peza sobre a forma, ó principio da elaboración do calzado. Trátase dun utensilio de ferro, que consta de dous elementos unidos
por medio dun eixe. Os elementos rematan nunha
parte encurvada. O elemento superior é dentado e o
inferior tamén pero ademais leva un saínte que fai de
martelo para ir batendo o material.

Mesa de zapateiro.

Arquivo “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”

Tenaces: Son de ferro e as pezas que a constitúen dispoñen dun borde cortante. O artesán utilízaas sobre
todo para arrinca-los cravos e puntas.
Alicates: Tamén son de ferro. Compóñeno dous elementos iguais unidos por un eixe sobre o que xiran
para abrir e pechar. As pezas levan a punta dentada e
cara o medio faise máis ancho cunha pequena abertura que por un lado é cortante.
Sacabocados: É un aparello que se emprega para
face-los buratos para os ollais do calzado. Está formado por dúas pezas de ferro montadas nun eixe.
Unha peza leva unha especie de tubo cortante que ó
premelo contra a outra corta a peza de coiro.

Formas.

Arquivo “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”

Formas.

Fotografía do Museo Etnográfico dos Devanceiros-Os Milagres.

Remachadora: Utilízase para remata-los ollais do
calzado. Componse de dous elementos unidos por un
eixe do tipo dos alicates.
Tesoiras: Son de aceiro e ferro, e aparentan fortes para
resisti-la presión necesaria para o corte dos materiais.
Escofina. Ferro dentado montado nun mango de
pau. Teñen un lado curvo e outro recto. Con unha
parte dentada e a outra con pequenas marcas de tipo
triangular.
Formas: Son modelos de pés de diferente tamaño
feitos de madeira. Os zapateiros de Vilanova acostu52
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maban ter formas até o número 45 que eran as máis
grandes. Dispoñen duns buracos para lles mete-lo ferro de saca-las formas.

Brocha: Utilízase para estende-la disolución que se
emprega para pegala sola e a goma do piso do calzado.

Poden ser dunha peza ou de dúas unidas por un ferro, que ó xiralo fai que se aproximen ou separen
segundo conveña. Se o zapato vai cravado, á forma
asóciaselle unha lámina de ferro para darlle volta ás
puntas dos cravos.

Isopo: Acostuma a estar feito dun pau ó que se lle coloca un trapo, e se utiliza para estende-lo engrudo.

Gancho ou tiraformas: Gancho de ferro utilizado
para extrae-las formas do interior do calzado.

Cepillos: Empréganse para sacarlle lustre ó calzado.

Pinceis: Utensilio utilizado para estende-la tinta sobre o calzado.

1.3.2.6. O proceso de elaboración do calzado.
Servíndose do emprego axeitado destas ferramentas
e das materias primas relacionadas máis arriba, o
profesional procede á fabricación artesán do calzado
mediante a execución progresiva dunha serie de operacións técnicas implicadas no complexo proceso de
elaboración. O proceso de fabricación era o mesmo
para o “zapato baixo”, o “zapatón”, as “sandalias” e
outras variedades de calzado de coiro. Polo que respecta ás “chancas”, calzado mixto de madeira e coiro,
a fabricación era máis doada de realizar.

Coitelas: Son láminas estreitas e algo curvas de aceiro
que se utilizan para corta-las pezas e todo tipo de materiais de coiro usados na elaboración do calzado.
Triángulo: Vai asentado nun mango de pau. Consiste
nun utensilio de mestura de aceiro e ferro que presenta tres caras provistas de dentes máis ou menos
profundos e abundantes. Utilízase para asenta-lo fío
das coitelas.
Chaira: Consiste nunha pedra de esmeril duns trinta centímetros de longo, un
pouco aguzada nos extremos que se
emprega para afia-las coitelas e demais
utensilios cortantes.
Subela: Trátase dun delgado punzón
de aceiro algo encurvado na punta instalado nun mango de madeira coa que
o zapateiro fura e empalmilla os materiais do calzado.

Agullas: Acostumaban a usalas de dous Subelas e furadores.
Fotografía do Museo Etnográfico dos Devanceiros-Os Milagres.
tipos. Unhas máis curtas e curvas para
empalmillar, outras máis longas e un
pouco encurvadas na punta, para puntear.
a) O calzado de coiro: Na fabricación deste calzado,
“Serdas”. Pelos de crin de porco que se teñen em- o artesán vai procedendo por pasos, dos que o pripregado en lugar de agullas para coser.
meiro é cortar a peza da pel da que se parte. Despois de cortala, o zapateiro colócaa sobre unha táboa
“Estanquilla”: Construída de madeira de buxo, o axeitada ou unha mesa de traballo para facerlle os
artesán do calzado empregábaa para rebaixa-los cosi- cortes e a forma axeitada do que será a parte darriba
dos e para saca-lo brillo.
do calzado.13 A esta intervención chámase acertar
a peza e realízase servíndose dun molde ou “patrón”
13. As pezas de calzado tamén se mercaban xa aparadas (cosidas), sobre todo as de pel. Algúns almacéns dispoñían de cortadores e cortadoras
especializados nesta actividade.
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acabado, o zapateiro procedía a esviralo co fin de
que o calzado quedara liso polas veiras.20 Despois da
operación de esvirado daba paso á fase do remate
do calzado, operación delicada na que tratándose de
calzado fino se invertía “máis dunha hora en cada
par”. O Remate consistía en embelecer o par de
calzado o mellor posible. A algúns tipos de zapatos
remarcábaselles o punteado pasándolles un ferro
en forma de uña que ían premendo sobre a vira,21 e
a continuación encerábase. A operación de remate
continuaba sacándolle brillo ó calzado. No caso dos
zapatos de pelo asentábaselle con “engrudo” e logo
sacábaselles o brillo, e cos de pel máis fina empregábase un abrillantador. Despois de darlle o brillo
púñanlle o número e os cordóns quedando o par de
calzado presto para vender.

que polo regular era de cartón pero tamén podía ser
de cinc. A continuación procedíase a “aparar”, isto
é, a cosela, operación que facía unha muller que polo
regular viña sendo a propia dona ou unha filla do mestre zapateiro.14 Despois de cosida pasábase a montar
a peza sobre a forma na que previamente se ten que
colocar a soleta do zapato e mailos topes e contrafortes. A montaxe da peza facíase empregando puntas
sen cabeza, e tendo coidado de que a peza quedara
moi ben centrada sobre a forma. No caso de que a
peza no levara o contraforte cosido –como era o caso
dalgunhas– este podíase meter entre a peza e o forro,
“poñelo a tope”, isto é, colocalo a carón da forma.
Rematada a operación de montaxe o artesán pasa a
de “empalmillar” ou “emplantillar”,15, operación
que consiste en coser a soleta coa peza e a vira do
zapato. Cun fío de coser, previamente confeccionado con doce ou dezaseis16 febras se eran “zapatos de encargo”, o zapateiro acometía esta tarefa de
“aplantillar” na que “había que ter moito “toque”
para non torcer a vira ó coselos [zapatos], do contrario había que desfacelos e empezar de novo, porque
non servían”. Tratándose de “zapatos de encargo”,
o empalmillado aínda o facían con maior coidado.
Coidábase de que o coiro das viras fora de mellor
calidade17 e que os fíos foran máis fortes para que
o calzado durase máis tempo.18 Rematado este empalmillado do zapato, pasábase a recortar a peza e a
facerlle un recheo de cortizo ou de sola para a continuación colocarlle o piso que o artesán tiña cortado con anterioridade. Estes pisos eran do sola ou
de goma, e xa dispostos e asentados sobre o recheo,
acometíase o punteado ou cosido do coa vira se
esta a levaba á vista como era o máis común, ou un
cosido de dentro nos casos en que ían desprovistos
de vira.19 De seguido, o artesán pasa a colocar os tacóns e xa nesta fase en que o zapato se atopa medio

Tal como xa quedou observado, o proceso era idéntico para todo o calzado de coiro, aínda que nos casos
no que o calzado se facía cravado, en vez realizar a
operación de “empalmillala”, para asegurar a soleta
á peza procedíase a cravala con “chinches” (puntas).
Estes zapatos eran menos resistentes e duradeiros cos
cosidos e a variación afecta só ó calzado infantil e
da muller. Tamén deberei constatar que o “zapatón”
levaba “vira, sola, e máis piso que o zapato baixo” e
que neste se empregaba medida sola.
b) As “chancas” ou “zocos”: A “chanca” e un tipo de
calzado moi empregado en Galicia, intermedio entre
o zapatón elaborado totalmente en coiro e a “zoca”
que se fabrica só con madeir a, preferentemente de
bidueiro. A “chanca” consta de piso de madeira e a
peza de becerro. O artesán que non constrúe os paus
das chancas, mércaos nalgún almacén do ramo, ou
mesmo directamente ós zoqueiros dedicados á esta
actividade. Xa con eles, o primeiro que facía o artesán
era corta-la peza de becerro que se usaría na fabri-

14. Algúns talleres de fabricación de calzado chegaron a dispoñer de “aparadoras” experimentadas para levar a cabo esta tarefa, pero eran os
menos. Estas “aparadoras” estaban contratadas nos talleres, ou ben traballaban no propio domicilio cobrando polo traballo realizado.
15. Acepción utilizada indistintamente polos informantes.
16. Estes “fíos de apalmillar” eran confeccionados de febras de liño e de cánabo con pez e cera. Se “torcían” para incrementa-las febras que
fraguaban coa pez, e “nunca máis se desfacían. Acostumaban a empregar fíos de 12 febras para o calzado en xeral e de e 16 febras para os feitos
por encargo.
17. As viras as facían con coiros procedentes da barriga dos animais.
18. “Os zapatos de encarga eran eternos”, “duraban cinco anos ou máis”. “Os zapatos da feira eran menos resistentes”. Algúns destes zapatos de
non levaban vira; a soleta ía cosida directamente na peza do zapato.
19. Os fíos utilizados “non se torcían”.
20. Tratándose de zapatos con pisos de sola, o artesán utilizaba un cristal cortante para sacarlle labra até que o zapato quedaba alisado. Para os
zapatos de piso de goma si utilizaba a coitela e rematábase alisándoo co esmeril.
21. Antes de pasa-lo “ferro” había que preparalo. Para isto o zapateiro dispoñía dun pequeno recipiente para coloca-lo ferro mentres quecía, e
poder continuar traballando. Utilizaban “gas” (petróleo), ou no seu defecto, do lume provinte dos recortes de goma que queimaban no recipiente.
Cando o ferro estaba quente pasábase coa cera sobre a vira do zapato, e a continuación procedíase a sacarlle brillo cun pano ou tamén con “tela
de paraugas”.
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Zapateiro fabricando un zoco, calzado con piso de madeira e peza de becerro.
Arquivo “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”

cación da chanca e, así en bruto preparábase mollándoa por un dos lados, logo dobrándoa e “mallándoa”
co martelo para estirala. De seguido servíndose duns
moldes “abríase” e “acertábase” producíndolle diferentes cortes. A continuación cosíanse as pezas de becerro cortadas. Con isto, a peza da chanca xa estaba
preparada para proceder á colocación sobre o pau da
chanca e a suxeitala mediante dúas puntas, cravada
unha no talón e a outra na punta do pau da chanca. A
partir de agora, o artesán zapateiro-zoqueiro, servíndose da “turquesa”, vai acomodando e suxeitándoa a
peza polos lados, e de seguido na punteira. O traballo continúa co cravado do cérquello con “puntas de
cabeza de chanca” que impiden que pase a auga. O
artesán remata a fabricación das chanca colocándolle
o “malló” ou correa para atalas.

dando oculta na sección da empeña e no tacón do
calzado. Pero estes zapateiros de Vilanova asígnanlle un nome específico a cada clase de calzado que
eles mesmos fabricaban. Velaí a seguinte tipoloxía
que puiden elaborar a partir dos datos recadados “in
situ”:
Botas: Son os zapatos altos de pel negra ou marrón.
Fabricábanas para home e muller. As botas de muller chamábanse “botinas” (a pala ía montada por
enriba da cana). Para o home facíanse “botas de media cana”, e “botas de elástico”. Tamén facían “botas
de militares” e, a partir dos anos 1950, as “botas da
Garda Civil”.
Zapato baixo: É o calzado máis común que elaboraban os zapateiros de Vilanova. Tamén os fabricaban
para home e muller. A peza era baixa e botábaselle
piso de sola ou de goma. O zapato baixo de goma
sempre aparentaba menos fino co de sola.

1.3.2.7. Os tipos de calzado fabricado polos zapateiros artesáns.
Xa na sección anterior nomeei diferentes tipos de
calzado: “calzado para a feira”, “calzado de encargo”,
“calzado de vira á vista” e “calzado sen vira”. Tamén
había outro “calzado con vira á vista por diante”, que-

Sandalia: Este calzado facíase para o verán, empregando unha peza aberta de pel de becerro. Fabrica55
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estas horas de traballo nocturno que os zapateiros
tiñan necesidade de facer. Observemos o seu comentario: “Traballábase moito e gañábase pouco.
Nada máis certo: O traballo era a destapo e non había horario. Non só se traballaba de sol a sol senón
que había que velar. A vela era o máis común. Todo
o mundo velaba. Velaban os operarios e os patróns;
as donas dos patróns e até os fillos que moitas veces quedábanse durmidos no taller. Velaban os que
se dedicaban á produción para o comercio, os que
producían para outros, e sobre todo os que producían para as feiras. Velar era a cousa máis normal,
pois o que acudía tantas veces ás feiras, como eran
tantas, se querían ter produto que vender non había máis remedio que traballar pola noite. Aqueles
que tiñan operarias velaban para poder terlles as
pezas preparadas para o día seguinte continuar. Os
que non os tiñan aínda era peor, pois tiñan que
elaborar eles todo”.22 E unha segunda informante
engadía esta outra matización: “Como ademais, tamén había zapateiros que eran músicos, ó chegar
de tocar á deshora da mañá poñíanse aínda a velar”.23 E outros informantes seguían matizando que
“chegaban das feiras ó amencer e xa continuaban
o traballo sen se deitar”. Con estas xornadas de traballo tan longas e estruturadas, a mercancía saída
das mans expertas dos microgrupos artesáns medraba. Nin a deficiente iluminación dos “candís de
gas” ou dos “candís de carburo” de dous canos, nin
a deficiente iluminación eléctrica que desde mediados dos anos 1940 substitúeo ós candís no interior
dos obradoiros artesáns, foron quen de debilita-los
artesáns, nin de que o bo humor se perdera mentres se “velaba” confeccionando o calzado nos obradoiros artesáns tradicionais.

Zapatos de neno/a: Fabricaban os mesmos tipos
que para os homes e mulleres.
Botinas: Eran as botas de muller, de semellante configuración as que hoxe se utilizan. Estas botinas levaban a “pala” montada por enriba da cana e uns ollais
por diante. Fabricábanse de pel de becerro e logo
dábaselles unha capa de amidón e despois outra de
cera. Despois pulíanse co “pau da costa” quedando
brillantes e alustradas.
Zapato fino de muller: Algúns zapateiros de Vilanova dedicáronse á fabricación desta clase de zapato
feminino. Estes artesáns deseñaban persoalmente o
modelo do zapato fino que ían fabricar, baseándose
nalgún modelo que viran nas revistas, ou mesmo o
copiaban. Como resultado conseguían un tipo de “zapato fino” exclusivo do autor, que vendían ós comercios ou ós representantes de calzado.
Chancas: O nome refírese á clase de calzado que elaboraban con peza de coiro e piso de pau de madeira.
Fabricábanse “chancas de botina de corte de lado” e
“chancas de pala”. A chanca de botina levaba o corte
da pala en redondo, a costura por detrás e unha tira
cubrindo a costura, o que a convertía nunha chanca
elegante e de ben vestir. A chanca de pala era máis cadrada e ía provista duns remaches adornando e suxeitando a pala e a cana. Nas feiras os clientes abrían
as chancas para ollalas por dentro, e comprobar que
non estaban forradas. No caso de seren forradas desprezábanas porque entendían que a peza non era de
bo material.

1.3.2.8. As formas de distribuír o calzado.
Os zapateiros de Vilanova contaban con varias formas de comercia-lo calzado que confeccionaban. Entre elas destacarei as que seguen:

Todas estas clases de calzado levábanse á feira a
vender. Para elo, a maior parte da poboación do
asentamento debería traballar a esgallo, de día e
de noite, con luz natural e coa luz de candil. No
seguinte fragmento dunha entrevista gravada, a informante fainos unha descrición desta necesidade
de “traballar a destapo” para ofrecer nas feiras toda
esta gama de calzado e de prolonga-lo horario pola
noite tentando sacarlle maior partido ó oficio. A informante emprega a verba “velar” para referirse a

a) Envío directo a un comerciante do ramo.
Unha forma moi corrente de comercio do calzado
era o directo do fabricante a algún comerciante, co
que contrataba previamente parte da produción.
Había un elevado número de zapateiros que traballaban “por encargo para un comercio de calzado”

22. Información de Dna. Auria Ferro.
23. Informante de Vilanova, filla de Zapateiro-músico.
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determinado, ou varios cos que estableceran unha
relación comercial. Neste caso o calzado ía sen intermediarios do taller artesán a estes almacéns e comercios de calzado distribuídos por dentro e fóra de
Ourense e de Galicia, ós que os mesmos zapateiros
lles mandaban o calzado. Algúns clientes viñan recollelo.
b) Vendido a comerciantes do ramo. Outro
grupo de zapateiros distribuían o calzado desde o
propio taller artesán, en Vilanova, a intermediarios ou a representantes do ramo e a vendedores
de calzado independentes que llelo solicitaban
para vendelo eles. Había vendedores de calzado
que o viñan buscar periodicamente a determinados obradoiros cos que “fixeran trato”, isto
é, adquirido o compromiso de abastecelos.
Coa demanda asegurada estes zapateiros
non tiñan necesidade de ir vende-lo calzado fóra do asentamento local.24
c) Produción fixa para comercios. Tamén había outro grupo de artesáns que producían para os comercios das vilas e cidades e
para ás feiras onde os ían vender. Os informantes
relacionan un elevado número de comercios25 e
determinadas feiras nas que distribuían o resto do
calzado que producían no taller.

cos pares de calzado –botas, zapatos, sandalias,
zocos– colocados nunhas grandes cestas (“canastras”) feitas ex professo para transporte do calzado. Fabricábanllas de “costelas de carballo, ou de
castiñeiro” os cesteiros ambulantes, e íanllas ofrecer ó obradoiro artesán.27 As mulleres de Vilanova
transportaban a mercancía sobre a propia cabeza
e en cabalerías que elas conducían andando. Acudían ás feiras con esta pesada “canastra na cabeza
chea de calzado”. Outras, sempre que podían, tamén empregaban unha “besta” ou un burro para
carrexa-lo, pero isto non era o máis habitual. No
momento en que as súas fillas medraban, incorporábanse nesta actividade ambulante das nais, axudándolles no transporte e a venda do calzado cun

d) Venda directa nas feiras. Existía por último o
grupo de zapateiros que producía dereitamente para
o hipotético cliente das feiras, mercados e festas
ás que estes zapateiros os ían vender, e mesmo no
propio taller artesán ó que os paisanos viñan contratar.26
Eran as donas dos zapateiros as que se ocupaban
desta venda do calzado polas feiras e mercados da comarca, pois eles non podían deixar de
producir. As donas ou as fillas máis vellas acudían

24. Os informantes nomean a un tal “Golfo de Sarria” que mercaba o calzado nos talleres de Vilanova e os ía vendendo pola provincia de
Lugo. Tamén citan a “Peluda de Allariz”, e a outro vendedor que “viña desde Valladolid a buscar o calzado para despois vendelo pola meseta”.
Fan referencia a outro viaxante do Carballiño que “viña mercar o calzado de muller para vender”, e tamén citan a “viaxantes de Celanova” que
igualmente lles mercaban o calzado para comercialo eles. Foron precisamente para estes últimos para os que traballaron os derradeiros zapateiros
de Vilanova antes de desaparecer.
25. De Celanova cítanse os comercios de “Rodríguez Mangana” e “Araújo”. Da cidade de Ourense menciónanse sobre todos os comercios de: “A
Moderna”, “ Mosquera”, “Celestino”, “Simeón”, “Martínez”. Con respecto a comercios de Vigo hai mencións a: “Casa Escobar”e “Gatichávez” entre
outros.
26. Moitos campesiños preferían visitar ó artesán no taller para contratarlle o tipo de calzado que necesitaba. Este “calzado de encargo” era
elaborado con materiais e técnicas máis coidadas que o da venda xeral en feiras e mercados.
27. Os zapateiros de Vilanova aproveitan a visita destes Cesteiros ambulantes para mercar algunha “canastra”, e para arranxa-las que se deterioran
polo uso. Estes cesteiros instalaban debaixo dos soportais da Praza Maior o seu improvisado taller ambulante e a mercancía que ofrecían,
permanecendo alí mentres non remataban o traballo solicitado polos clientes do lugar.
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DÍA (do mes):

“posto” de venda nas feiras ás que acudían. Cando
empezaron a xeneralizarse os “coches das feiras”,
era unha persoa da familia a que levaba no autobús
a mercancía máis pesada mentres outras ían a pé
con outra parte, segundo o citado modo de transporte tradicional.
Unha vez que a vendedora do calzado chegaba á
feira ou mercado, o primeiro que acostumaba facer
era repoñe-las enerxías perdidas na viaxe comendo
unha ración de polbo ou bacallau acompañada de
pan e viño. Isto era preciso facelo para poder “pasar a xornada atendendo o posto” de venda de calzado. Rematado este xantar, a vendedora púñase a
preparar o seu posto. No caso da informante, collía
a “arpilleira” coa que tiña tapados os zapatos
na “canastra” e estendíaa ben estirada no chan.
Nunha esquina asentaba a canastra e sobre a manta
procedía a colocar mostras do calzado que levaba
para vender. A medida que llas ían mercando substituía eses pares de calzado por outros que quitaba
do interior da canastra e así procedía até que se
remataba a mercancía. Nalgunhas localidades, os
campos da feira xa estaban dotados de mostradores de pedra, ou de madeira, nos que se mostraba
o calzado que se leva a vender, e noutras feiras as
vendedoras empregaban unha pequena mesa desmontable (“tarima”) que gardaban dunha feira para
outra colocando sobre ela o calzado. Naquelas feiras importantes con asistencia de gran público e
numerosos artesáns, estas vendedoras de zapatos
facían un verdadeiro esforzo na procura dun axeitado “posto de venda”. Nesta procura non faltaban
as discusións e pelexas con outros artesáns competidores. Para conseguir o mellor lugar, chegaban
incluso a pagar a algunha persoa do lugar para que
lles gardara un lugar determinado no que poñer o
seu posto.28
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FEIRA ( localidade):

  3

Chantada

  4

Porqueirós

  7

Ourense

10

Ribadavia

11

Couso

13

Bande

14

Xinzo

15

Allariz

17

Ourense

18

Cartelle

23

Gomesende

25

Ribadavia

28

Bande

Ademais, estas vendedoras de calzado de Vilanova ían
vender a Celanova o día de mercado, e tampouco faltaban no San Lázaro de Verín onde permanecían durante
a semana de festas distribuíndo numerosos pares de
calzado para os clientes da zona, así como para os das
terras de Castela e León e do veciño país, Portugal.29
1.3.2.9. Axuste de prezo e relacións de mercado.
Sobre o posto de venda ó publico, o cliente partía do suposto de que tiña que regatear o prezo do calzado que
se propoñía mercar. Este suposto era compartido tamén
polas vendedoras polo que sempre marcaban un prezo
á alza antes de empezar a “axustar”. As vendedoras xa
levaban establecido da casa o valor de mercado máximo
e mínimo do calzado que ían vender. A primeira información que recibía o cliente sobre o prezo do calzado
que se propoñía mercar, era a do valor estimativo, que
correspondía a cota máxima polo que o pretendía vender. Este prezo ou o traía marcado o calzado nun lugar
visible do piso, ou ben llo proporcionaba a vendedora
no momento en que os clientes o preguntaban. A este
valor máximo de saída da mercancía, o cliente contrapoñía outro que indicaba o mínimo valor de mercado
da mercancía ofrecida. As diferenzas nos valores iniciais de oferta e de demanda íanse reducindo a través
dun intelixente proceso de “regateo” e de “axuste”
sostido entre vendedoras e clientes até cerrar “o trato”
nun xusto valor de mercado para ambos.30 Aínda que

Se quixeren, tiñan feiras ás que acudir todos os días,
pero os zapateiros só frecuentaban as mellores. Unha
relación das principais saídas do mes destas vendedoras podería quedar así:

28. Na feiras de Ourense, que eran o 7 e o 17, a praza estaba completamente chea de xente e de artesáns. Como había tantos artesáns entón
pagaban para que a xente de preto desta praza lles colleran o sitio. Isto daba motivo a verdadeiras pelexas polo mesmo. O non caber os artesáns
tiñan que ir poñerse por fora da praza, pola rúa de Vilar, pola Barreira e así.
29. A festa de San Lázaro en Verín constituía un punto clave de distribución de calzado para os zapateiros de Vilanova. Alí facíanse con clientes que
conservaban nos vindeiros anos. Eran festas importantes nas que se vendía moito calzado para todos os sitios.
30. “Uns zapatos podían ter, por exemplo, un prezo último para vendelos a setenta e cinco pesetas, e a vendedora pedía cen. O comprador
mandáballe setenta e a vendedora baixaba a noventa ou así. Se o comprador lle mandaba oitenta ou oitenta e cinco entón a vendedora xa llos podía
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a modalidade de “axuste” do par de calzado –botas,
zapatos, chancas– a mercar fora o procedemento
máis común da relación comercial que vendedores e
clientes establecían no asentamento feiral, tamén se
daba outra que podemos considerar como un tipo de
comercio silencioso que era practicado con clientes
que non lles apetecía ou non sabía regatear. Nestes
casos, pouco frecuentes, o cliente visitaba o “posto”
e collía o calzado, observábao unha e outra vez comprobando a natureza do material e a calidade da fabricación. Mentres o comprobaba, preguntáballe o
prezo á vendedora e se lle conviña pagaba, e se non
deixábao e marchaba sen máis. A vendedora polo regular chamábao para rebaixarlle algo do prezo inicialmente marcado, e o cliente podíalle facer caso
ou non dependendo, do que considerase xusto ou a
necesidade que tivera de mercalo.
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unha especial preferencia para se autoabastecer de
calzado sen o pagar:
Sobre todo nas feiras de [nome] e de [nome] viñan as
mulleres duns sesenta e sesenta e cinco anos tapadas coas “leras” 32 e botábanlle a mao ós pares de calzado. Se cando estabas vendendo non te dabas conta
porque tiñas moita xente, mercábanche un par de
zapatos e outro, ou outros dous o metían debaixo das
“leras” e o levaban escondido. Un non se daba conta
do roubado até que facía o reconto dos cartos ó final
da feira, porque as contas xa as levabas botadas da
casa e agora vías que non che cadraban. Era entón
cando te dabas conta.
Os tempos eran duros e as vendedoras tamén debían vixiar os animais que levaban transportando o
calzado para que non llos roubaran, o mesmo que
determinados traxectos da ruta entre as feiras e o fogar, tal como relatan estas outras dúas vendedoras de
calzado ó comentar o feito de que: “Nunha feira de
[nome], cando ía darlle de comer ó cabalo atopeime
con que o roubaran e tiveron que traerme as canastras uns veciños do pobo de Freixo. Alí, as fillas foron buscalas e trouxéronas para a casa”; 33 e a outra
que di: “Cando se ía á feira, ás veces tamén saían o
camiño para roubar. O sitio máis perigoso eran as
escorregas”.

Era a dinámica da competencia entre os artesáns e
das habilidades dos compradores e vendedoras no
sistema de regateo e “axuste” de prezos propio das
feiras, que imprimía as características desta forma de
distribución do calzado, e a natureza do propio valor
de mercado, que podía variar en cada feira, en cada
momento da mesma, e, incluso, en cada par de calzado que un cliente se propoñía mercar.
Pero as vendedoras de calzado ían ben preparadas
para esta flutuación e para a competencia nos prezos
que elas mesmas se facían no espazo feiral, cando se
poñían a ver quen vendía máis. Para soster con éxito
esta pequena “guerra de prezos” e ó mesmo tempo
non baixar o nivel de ganancias mínimo co que volver
ó fogar, os feirantes de calzado debían vender como
bos os pares de “zapatos de pacotilla”. Este calzado
era feito sómente para vendelo máis barato do que
aparenta normal, por iso estaba fabricado con materias e técnicas de fabricación barata pero que semellaban as normais.31 As vendedoras tamén deberían
“poñer vinte ollos a vixiar o produto” evitando que
determinados clientes o levaran sen pagar. Por canto
ó especial coidado na vixilancia da mercancía debíase
a que en determinadas feiras, os clientes mostraban

A pensares dese perigo ocasional e dos medos que
supuñan as viaxes ás feiras, os traxectos entre o obradoiro e a feira, mercado, romaría e festa local onde
se ía vende-lo calzado facíano de múltiples maneiras
segundo a condición de cada vendedora. Pero sobre
todo era feito a pé ou en cabalería, e só máis tarde nos
“coches da feira” e mesmo algúns no seu propio vehículo particular, pero isto xa ó remate do seu exercicio
profesional. Dependendo da distancia, para chegar a
tempo había que levantarse antes do amencer34 e a
chegada á casa era moitas veces de madrugada. Por
veces, continuábase o camiño para a feira seguinte
antes de retornar ó fogar. Rematado o traballo nas
feiras e festas, estas vendedoras volvían á casa polo

botar”. E outra informante complementa: “Canto máis caro podía vender mellor, pero ás veces baixaban ó último prezo e se non llo daban era cando
deixaban marchar ó cliente”.
31. “Nas feiras os prezos tiñan que ser competitivos. Estabamos a quen vendía máis e por esta razón os zapatos eran de pacotilla. Incluso lles metían
polo medio casca de castiñeiro e, cando escaseaba o material, en vez de dúas solas púñanlle unha, pero parecía que levaba dúas”.
32. Son capas negras de tecido de tear engurrada cunha cinta no pescozo, que vestían as mulleres desa zona.
33. Información recibida das fillas do Sr. Victorino.
34. “Para acudir a feira de Ribadavia saiamos ás catro da mañá. Íamos polo Picouto cruzando o monte en cabalerías ate chegar a Arnoia e Ventosela.
Para esta feira levabamos zapatos feitos con goma de cámara roxa porque era a que máis lles gustaba”.
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mesmo procedemento que se marcharán de madrugada. Quizás fora a chegada o momento máis alegre
da saída profesional. Especialmente nos mercados e
feiras de máis cerca das que conseguían chegar pola
tarde ou ó anoitecer, a colectividade de rapaces da
aldea, fillos, familiares e veciños, ían recibir a entrada
da comunidade.35 Vendedoras do calzado, zapateiros
que tamén ían vender, esposos zapateiros que saían
para recibi-las donas, rapaces e rapazas da comunidade mesturábanse cos feirantes que volvían. Todos
armaban un alborozo no poboado artesán. Os nenos
e rapaces de máis idade do pobo encargábanse de intensifica-lo ruído e as algarabías nada máis recibir os
agardados garridos e “chucherías” das mans de súas
nais, tías, e aboas que lles traían das feiras locais. Dinámicos uns e algo máis trastes outros, todos eles se
encargaban de imprimirlle á vila de Vilanova esa vitalidade tradicional pola que sempre se caracterizou.

ses da elaboración do calzado que facían seus pais.
Así que cando ían acadando a idade de doce anos e os
precisaban os pais, estes fillos de zapateiro xa se puñan en serio a traballar. No caso de rapaces da aldea
que non tiñan pais zapateiros e eles o querían ser,
á saída da escola non tiñan máis que ir a xunto dun
zapateiro e poñerse a aprender o oficio con el.

1.3.2.10. A aprendizaxe do oficio de zapateiro
artesán.
Os futuros zapateiros de Vilanova ían recibindo as
técnicas de traballo dos mestres zapateiros da comunidade. A vida da aldea xiraba entorno ós cuartos
nos que estaban instalados os talleres de fabricación
de calzado. Neles as novas xeracións de rapaces ían
aprendendo o oficio a carón de seus pais sen se dar
conta. Debido a que as nais andaban vendendo o calzado de feira en feira, os fillos pasaban a maioría das
horas no taller coidados polo pai. Para entretelos,
seus pais lles asinaban algunhas tarefas útiles para o
mestre e fáciles para o pequeno aprendiz. De entre
elas quizais fose a de “endereitar as puntas” e algúns
tipos de cravos a que máis a gusto acometía o inquieto
aprendiz. Esta tarefa de reciclado de puntas empezaban a desenvolvela desde a máis curta infancia tanto
os fillos dos zapateiros como os de aqueles familiares
e veciños da comunidade que visitaban o cuarto do
mestre zapateiro para lle preguntar: “Sr. [zapateiro],
¿enderézolle as puntas?”, ó que o mestre case sempre
lle dicía que si, polo que a calquera visitante ocasional lle “era moi común ver ós nenos de cinco anos
sentados nuns banquiños endereitando as puntas
cuns martelos pequenos”. Pero non cabe dúbida de
que mentres medraban no taller artesán xogando, endereitando e argallando cos cravos e outros materiais,
tamén ían asimilando sen pretendelo as diferentes fa-

En síntese, o proceso de aprendizaxe podería sintetizarse así:

Os nenos de Vilanova pronto empezaban a tomarse
en serio o traballo. Uns a aprendelo e outros a perfeccionalo. Á idade de 12 anos empezaban a deixa-la
escola porque “xa era tempo de que aprenderan un
oficio”, no que invertían outro ano e medio ou dous
de aprendizaxe profesional. Durante todo este tempo
nin o aprendiz pagaba nada ó mestre-zapateiro nin
este pagaba nada ó aprendiz. Era unha relación equilibrada na que un aportaba a submisión e o traballo e
o outro a autoridade e o saber artesán.

1º) Fase de endereitar puntas, facer os “cabos” (fíos)
para os cosidos do calzado, do xeito que se explicou
máis arriba, e montar os topes.
2º) Cando xa tiña aprendido estas tarefas os mestres
puñan ós aprendices a dar as primeiras puntadas.
Empezaba a ensaiar punteando o calzado por un sitio que non se vise e que ó mesmo tempo fora fácil. A parte de dentro do calzado, e as partes lisas
do mesmo eran polas que acostumaban empezar. O
aprendiz ensaiaría unha e outra vez esta nova tarefa
até que adquiría suficiente experiencia e fora capaz
de puntear sen dificultade.
3º) Una vez superada esta fase o mestre-zapateiro
púñao a “empalmillar” (coser). Esta fase seguía o
mesmo proceso ca do punteado. Empezaba primeiro
polo sitios máis fáciles e pouco a pouco íalle collendo
o xeito até que co tempo conseguía dominalo.
4º) Cando o aprendiz de zapateiro dominaba a técnica
de coser empezaba coa de cortar. Primeiro cortaba o
que sobraba despois do cosido e pouco a pouco ía
asimilando o dominio da coitela.

35. “Os días de mercado saíanlle ó camiño, pois o mercado [de Celanova] os zapateiros ían a pé. Esperábamos no lugar chamado o regueiro”.
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5º) A última fase de aprendizaxe do
oficio empezaba no momento en que
o mestre o poñía a montar. Era o máis
difícil e constituía o esencial do oficio
de zapateiro profesional.
Durante todas estas fases o aprendiz ía
asimilando as diferentes técnicas de traballo nun contexto carente de tensións,
entre “novatadas”, bromas e conversas
co mestre e demais operarios ou visitantes do taller. O aprendiz estreábase na
elaboración das tarefas observando ó
mestre, sen agardar que el se parase a
explicarlle como facelas. Observar e faAs novas xeracións de zapateiros ían aprendendo o oficio a carón de
cer era o modelo básico empregado nesseus pais e outros mestres zapateiros da comunidade.
tes centros de aprendizaxe informal. De
vez en cando o mestre ollaba o traballo
do discípulo e asentía ou non dicíndolle: “Segue así...” taron pórlle fronte á crise con algunha iniciativa de
ou “mira, tes que facer así, e así”, mentres lle invitaba asociacionismo e modernización dos propios obradoa observar como o facía el. O tempo ía transcorrido e iros artesáns. Primeiro trataron de crear unha coomoitos aprendices, chegado o momento querían pasar perativa de artesáns que fixera competitivo o prezo
a seren operarios, ou ben a independizarse. Os mes- do calzado que eles fabricaban co provinte das novas
tres zapateiros e a familia eran os primeiros en se en- fábricas que se ían montando en varias zonas do País.
teirar e eran os máis interesados en axudalos.36 Cando Pero este intento non callou e a reconversión non se
non había suficiente traballo para os dous no cuarto logrou. Cada zapateiro continuou co taller o tempo
onde aprendeu, o mestre-zapateiro aprobaba que que puido mentres non se xeneralizou o “calzado de
entrase noutro cuarto a traballar. Agora tamén era fábrica”, que era de peor calidade pero custaba mecando o novo profesional empezaba a formar parte do nos do que eles podían ofrecer. Tamén repercutiron
gremio de zapateiros, abríndoselle con isto nuns casos no cambio as novas materias primas que se empezaa posibilidade de seguir traballando de operario no ron a xeneralizar no ramo da fabricación. Colas moito
taller artesán onde aprendeu, ou incorporarse co con- máis fortes e materiais vulcanizados que agora se emsentimento do mestre artesán que o ensinou noutro pezan a utilizar e que substitúen ó cosido dos pisos,
taller de calzado da localidade, até que ó casárense ou acurtando o tempo da elaboración co conseguinte
cando unha vez casados ía aumentando a familia, o xa abaratamento da obra. Nestas circunstancias: “O
experimentado zapateiro decidía converterse en mes- zapato vulcanizado empezou a invadir o mercado.
Ó ser máis barato, a maior parte da xente compra
tre-zapateiro e montar un novo taller de calzado.
o zapato vulcanizado e deixa de merca-lo zapato
1.3.2.11. O declive da actividade e a perda de cosido”. En consecuencia as vendedoras de calzado
portadores deste saber artesán en Vilanova dos empezaron a quedar sen os clientes habituais e os zapateiros empezan a non dar distribuído aquel calzado
Infantes.
Durante a primeira metade do século XX produciuse que diariamente saía das súas mans.
en España un proceso de industrialización na produción do calzado, que afectou de cheo ós sectores Doutra parte, ó descartar asociarse para intentar
do curtido de pel e da elaboración do calzado nos cambiar colectivamente a difícil situación, cada arobradoiros artesáns. Os zapateiros de Vilanova ten- tesán do calzado intentouno a nivel individual o que
36. Algúns informantes recordaban agradecidos ós seus mestres-artesáns que para eles “foron máis que pais”. Deberei destacar que no momento
en que un aprendiz dominaba o oficio, e quería abandonar o cuarto do mestre para ir traballar a outro, o máis importante para el era contar coa
aprobación do seu mestre-zapateiro.
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nistrela”, cara a Celanova na busca do seu home...
Polo monte da costa estendíanse tódolos zapateiros.
Colocábanse onde se sentían máis cómodos, e a muller que acudía a levarlle a comida tamén se sentaba
e ás veces comía con el. En días de sol, a Costa era
un bulicio, semellando mesmo unha romaría [...] o
malo era cando chovía ou nevaba, que entón facía
cada un como podía, arrimábase a unha arbore ou
se metía baixo un penedo. Entón xa non era romaría
senón unha tristura ver a todos calados até os ósos,
comendo a toda presa para ir traballar canto antes,
así mollados até que volvían ós seus lares”.

traería a medio prazo a desaparición definitiva dos
talleres da comunidade. Un primeiro paso cara a desaparición deuse cando dous “viaxantes de calzado”
de Celanova decidiron construír unha fábrica de
calzado na propia vila, e ofrecen emprego a medio
centenar de artesáns do ramo, incluidos ós mestreszapateiros que xa lles viñan traballando nos talleres
artesáns, ós seus operarios e a outros varios zapateiros artesáns de Vilanova. Este tránsito da actividade
artesá á industrial ten lugar na década de 1940, se facemos caso a este informante que o describiu: “Despois da Guerra, a principios dos corenta, os irmáns
Alonso que en principio traballaban como viaxantes
de calzado, montaron en Celanova unha fábrica de
calzado chamada “Fábrica dos Antolises”. Esta fábrica funcionou practicamente con zapateiros de
Vilanova, chegando a ter un número de aproximadamente cincuenta operarios”.

Como se deduce do comentario transcrito, o traballo na fábrica escravizou aínda máis a vida dos zapateiros da comunidade. Impuxo ás mulleres un obrigado transporte dos xantares ós familiares e a eles
un ríxido horario na fábrica cun traballo en cadea de
9,00 h. a 13,00 h. e de 14,00 h a 18 horas no inverno,
e de 15 ás 19,00 h.p.m. no verán, que nunca tiveron
o costume de gardar. Pero os que saíron da casa para
a fabrica xa non volveron a dar marcha atrás. O paso
seguinte será ir facelo máis lonxe, na emigración interior e exterior, e así, mentres que no ano 1968 a
empresa, con só nove operarios, quebraba e cerraba,
o colectivo de zapateiros de Vilanova do Infantes atopábase empregado en Vigo, nalgún país industrial de
Europa e, sobre todo, desenvolvendo o oficio nalgúns
países alén do mar.

A saída foi unha solución para parte dos membros
do gremio do calzado, pero tamén se converteu no
factor que precipitou a desaparición deste oficio artesán da comunidade. Na fábrica, os vellos zapateiros
deberon de especializarse e responsabilizarse dunha
fase da cadea de produción. “Cada obreiro realizaba
unha especialidade diferente do proceso. Había cortadores, cosedoras, montadores [que] cobraban un
soldo. No ano cincuenta, o soldo dos especialistas era
de doce pesetas e o de oficial de primeira de seis pesetas diarias”.

Achamos así outro importante factor de transformación e cambio no sector, consistente nesa progresiva
emigración dos zapateiros de Vilanova que a partires
da década dos cincuenta empezaban a emigrar cara
a Vigo e, sobre todo, a determinados países de Hispanoamérica. O colectivo de zapateiros emigrantes
é moi superior ós 64 que nós mesmo puidemos recadar. Estes zapateiros marcharon a América, atraídos
sobre todo polo valor acadado pola moeda nalgúns
destes países americanos e por estar convencidos de
que neles se darían mellores posibilidades de traballo
das que dispoñían na fábrica ou mesmo no asentamento natal. Uns tras outros fóronse decidindo a partir a traballar a Venezuela, Brasil, Arxentina e varios
outros países nos que moitos seguen a desenvolve-lo
oficio, rexentar comercios e dirixir algunhas fábricas
de calzado que decidiron fundar. Un dos informantes
comentaba que a nación que máis emigrantes colleu
do pobo [de Vilanova dos infantes] foi Venezuela. No

A fundación desta empresa de calzado cerca da comunidade dos artesáns, non só provocou un troco
radical na artesanía do calzado, senón unha revolución na forma de vida e traballo dos demais membros
da comunidade. Dado que a distancia do fogar á vila
de Celanova, na que estaba asentada a fábrica, era de
uns dous quilómetros, ós operarios non dispoñían de
tempo para achegarse á casa a comer. Entón as mulleres da aldea (a nai, a dona, e fillas maiores) eran
as que, “chovera ou nevara”, se encargaban de levarlla até a “Costa”, un monte situado á saída da vila en
dirección a Vilanova a onde os operarios da fábrica
se achegaban para comer, entre as 13,00 e 14,00 h.
p.m. As viaxes culinarias sucedíanse a diario nos días
de inverno e os xantares neste campo fíxéronse algo
habitual, tal como se deduce do seguinte comentario
da informante que di: “Antes da unha da tarde, saía
unha “romaría” de mulleres, cada unha coa súa “ca62
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ano 1952 a moeda era moi alta en relación coa peseta. Un bolivar valía once
pesetas e chegou a estar a dezaoito ó
troco, e en Vilanova un operario dos
que máis gañaba cobraba daquela
unhas vinte pesetas diarias. Sabedores
desto, a maior parte destes zapateiros
empezaron a emigrar e desde o alén
uns ían reclamando ós outros e buscándolles traballo. Case tódolos zapateiros traballaron na emigración no oficio.
En Venezuela, unha fábrica montada
por tres emigrantes do pobo chegou a
ser a máis importante do país. Hoxe en
día existen en Caracas dúas fábricas que
están a plena produción montadas por
estes emigrados de Vilanova. Un terceiro grupo de zapateiros de Vilanova Erma de zapateiros e de residentes, hoxe en día Vilanova dos
Infantes ten deixado de ser un centro artesán do calzado de pel.
preferiu emigrar a enclaves industriais
máis próximos. Algúns foron a Europa
central pero, sobre todo, á cidade de Vigo a buscar burgo. Tal como refire un informante: “Unha casa si
calquera outro traballo diferente do que viñan fa- e outra tamén, todos a cantar e a traballar. Segundo
se ía remontando o pobo saían dos talleres cantos
cendo no asentamento natal.
e asubíos dun lado o outro das rúas, ó son da maDespois dun tempo máis ou menos prolongado na llada da sola e das pezas”. A esta forma de inverte-lo
emigración, algúns destes vellos zapateiros volven tempo de traballo hai que suma-las conversas diarias
ó pobo e reincorpóranse ó oficio no vello taller ar- non cuartos de traballo. Incluso había “algunha pertesán. Pero á volta só realizan calzado por encargo, soa que empezaba nun cuarto xa de mañá cedo e ía
non conseguindo rehabilitar aquel vello esplendor. recorrendo tódolos cuartos charlando con uns e con
Os anos van pasando e vencen ós últimos zapatei- outros e transmitindo ós demais as noticias que reciros de taller que preferiron remata-los seus días no bía. Non lles facía falta a prensa. As novas chegaban
cuarto artesán. Será na década dos oitenta cando os a eles sen esforzo”. Ás veces, mesmo alguén coñecido
tres últimos zapateiros retornados abandonen defi- dos que visitaban o taller era obxecto de bromas por
nitivamente a especialidade. A práctica deste oficio parte dos operarios do taller: unha subela no asento,
rematou en Vilanova e o saber artesán que implica unha punzón punta arriba, unha “castañiña” de pez
desapareceu. Xa non temos atopado ningún obrado- con letreiro para transportala pegada nas calzas polas
iro en activo que continúe esta tradición secular pre- rúas da comunidade. Raro era o que chegando por primeira vez ó pobo se marchara sen ser obxecto destas
sente neste burgo ourensán.
bromas comúns entre os membros da comunidade.
1.3.2.12. A vida dos artesáns nos obradoiros e
no burgo de Vilanova.
Os informantes dos que recadei información podémolos considerar membros dun pobo artesán dinámico
e alegre, no que a vida diaria transcorría mergullada
nun duro traballo artesán que se exercía entre asubíos
saídos dos obradoiros artesáns distribuídos por todo o

Tamén as mozas da vila se xuntaban na “praza” ou no
“Arrabaldo” ó atardecer, o que daba lugar na comunidade a dúas pandas de mozos cheos de vitalidade
e gañas de se divertiren. Non faltaba a competencia
e mesmo o conflito entre os mozos de ambos distritos da vila artesanal mentres esperaban ás mozas da
saída da misa ou do rosario para ilas visitar,37 e os

37. Aínda hoxe ós homes do pobo lles queda o costume de se xuntaren os domingo e festivos na praza e pórse de parola á hora de xantar.

63

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

domingos, mozos e mozas da vila íanse pasear pola
entrada da vila até o Cristal. Estes paseos continuábanse os días de feira, o doce de cada mes, e durante
a “novena” da Santa, días nos que as mozas do pobo
acudían a pasear ó Cristal enfeitadas co mellor que tiñan para se luciren e competir en beleza con tódalas
demais da bisbarra celanovesa. Hoxe, este concorrido
“paseo” xa non se leva, pero os habitantes de Vilanova aínda seguen frecuentando a novena da Santa
e considerando a romaría de “O Cristal” como unha
“gran romaría” á que eles nunca deixan de faltar.
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O outro paréntese festivo é o comprendido pola romaría de “O Cristal”, á que asistía xente tanto de dentro como de fóra da bisbarra ourensá. Multitude de
devotos romeiros, de misas e rezos, ofrendas diversas, comidas e bebidas, “paseos” e bailes no espazo
festivo, dan conta da importancia deste día no que o
pobo de Vilanova honra a Nosa Señora do Cristal ó
remate do tempo de verán.
Pero os zapateiros de Vilanova aínda tiñan máis oportunidades de tomarse un día de descanso para se divertiren. Proporcionábanllas outras festas e romarías
que se celebraban no propio entorno comarcal, especialmente no tempo de verán. Mozos e mozas de Vilanova percorrían animados os camiños que os conducían a estes espazos de festa extra-comunitarios que
se tiña por costume frecuentar. Así desde a romaría
de San Antón de Viveiro, o 17 de Xaneiro, até a romaría de Nosa Señora das Neves, en Ponte Grande, o
segundo domingo de Outubro, a xuventude artesá de
Vilanova tiña sobradas oportunidades de divertirse,39
por dentro e por fóra da comunidade local.

Pero a xuventude artesán de Vilanova tiña outras festas nas que se divertir durante o ciclo festivo anual.
A primeira do ano era a “Festa de San Antón o 17 de
Xaneiro”, que unha comisión se encargaba de organizar. Os membros da comunidade contribuían coas
cotas da festa, con esmolas e ofrendas en especie
que presentaban o santo avogoso. Calquera ofrenda
podía servir para lle presentar e aínda que foran as
uñas, lacóns e cacheiras o que máis se estilara levar.
Todo se ía depositando e gardando colgado de ramas
dunha árbore até o día da festa que se poxaban entre
quen as quixera mercar.

En tempo de inverno tampouco faltaba a diversión no
interior da aldea artesán. Unha sociedade recreativa
(comisión) era a encargada de organizar actos para
que se divertira a comunidade. Un “baixo grande
dunha casa da praza” faría de centro lúdico-social.
A el acudían os veciños en cada baile organizado e
en cada foleote vivido en comunidade. Tamén nos
Carnavais estes artesáns gozaban con toda a intensidade. Nin estando prohibidos, este pobo os deixou
de celebrar. En tanto que se escoitaba a música de
charanga os grupos de xente deixaba o traballo para
se disfrazar. Nin os mestres-zapateiros continuaban
a traballar. Todo o mundo era obrigado a acudir ó
Carnaval e a se divertir, para que todo andara ó revés, e “se algún non se disfrazaba e se puña a mirar
por debaixo dos soportais para a praza, os demais
facían que saíse rápido pois botábanlle as “formigas cabalarias” e borralla ou fariña” tal como fan
noutras localidades do sudeste ourensá. A troula festeira continuaba até o martes de Entroido coa “corrida do touro” –o touro era sempre un vello– con

O tempo ía transcorrendo entre os comentarios da
romaría que pasou e a seguinte de Santa Ana, á que
todos se tiñan proposto asistir. A festa tiña entre os
mozos e mozas unha importancia especial. Nas mozas “había o capricho de sacar o mellor vestido” e
lucilo no centro da comunidade, así como ter a oportunidade de “bailar na pedra redonda” da praza do
pobo.38 Os encargados de darlla eran ós mozos da aldea, que se afanaban en que a súa amada bailase máis
tempo que ningunha outra en tan simbólico epicentro comunitario. Pero tamén se debería ser moderado
nese intento de acapara-la sede do prestixio xuvenil,
porque cantas máis veces o usara unha moza menos
o poderían facer as demais. Cando a afronta se facía notar, a tensión xuvenil medraba e a discusión e
pelexa non tardaba en empezar. Así concentrados o
pobo e seus grupos de mozos no centro espacial e
social da comunidade, na festa de Santa Ana encargábanse de facer público a propia vitalidade xuvenil e a
esperanza de futuro da propia comunidade artesán.

38. “A moza que se valorara quere bailar na pedra redonda”. “Os mozos sacaban a bailar ás mozas e pelexábanse por bailar na pedra redonda:
Unha pedra máis grande e redonda cás outras que estaba no medio da praza”, e que desapareceu coa pavimentación da mesma.
39. Estas saídas dos mozos ás festas locais estaban un tanto controladas pola comunidade, de tal modo que cada mozo, en especial a muller, debería
dosificar as saídas de festa se non quería ser obxecto da crítica social. Os informantes cualificaron de “mulleres lobeiras” aquelas mozas e demais
mulleres da época que “ían a tódalas as festas”, e “mulleres galiñas” a aquelas que saían menos do que se consideraba o normal na zona.
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morte incluída na praza central. A frase do “toureiro
e matador” “señores, morreu o touro e acabouse a
función”, non tiña outro obxectivo que anunciar a tódolos presentes que o tempo de festa rematara, e que
empezaba a volta ó traballo artesán e á modalidade
de existencia cotián.
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tegrante dos colectivos artesáns estudados vía o empezo e o remate daquelo que el creaba ou axudaba a
crear co seu propio esforzo e o saber artesán. Os oleiros desenvolvían todo o proceso da serie de pezas da
colección que elaboraban, e o mesmo acontece cos
ferreiros e cos zapateiros artesáns. Actualmente, isto
xa case non se dá, aínda que no momento presente
onde, queira que os atopemos traballando nos seus
obradoiros loitando por sobrevivir do oficio, vémolos
participando desa pegada común que os abrangue a
todos: Ama-lo produto do seu traballo e deleitarse
mostrando a obra feita é o modo de se realizaren.

Estes tres exemplos de colectivos portadores doutros tantos saberes artesáns recibidos por tradición
familiar ou de aldea, non se entenden ben se os concibimos como unhas actividades artesáns desenvolvidas por portadores independentes. Certo, que actualmente ninguén se estraña da independencia e o
illamento no que viven moitos portadores de saberes
artesáns actuais. Pero fai tan só unhas décadas non
ocorría isto. No período ó que fan referencia os datos
presentados nesta sección do traballo aínda existían
unha manchea de relacións entre os membros das
diferentes familias de portadores da habilidade profesional. Por poñer un exemplo
dos zapateiros artesáns, durante o tempo
de puxanza da actividade nos obradoiros
artesáns, tamén aparecen relacionados
cos zapateiros de portal ou ambulantes
que andan arranxando o calzado que eles
fan, cos representantes e vendedores do
calzado que eles fabrican, cos curtidores
de peles ós que lle mercan os coiros e solas para confecciona-lo
calzado; e estes últimos ó
mesmo tempo dependen
dos tratantes de peles
que llas levan para curtir,
e que dependen dos carniceiros, e estes dos que
tratan co gando nas feiras
e visitan ós campesiños
criadores de reses para
mercarllas.
Os integrantes de todos
estes colectivos de portadores de saber tradicionais
coñecíanse e relacionábanse
visitando cada un a casa do
abastecedor, e discutían con el
daquelo do que tiñan necesidade, inaugurando o circuíto de volta da cadea. Doutro lado, á diferenza do
que agora acontece coa produción industrial, cada in-

O Santuario da Nosa Señora do Cristal en Vilanova
dos Infantes. Composición de Luis Cid.
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III
O SECTOR DOS OFICIOS
AMBULANTES

1. A AMBULANCIA COMO ESTRATEXIA
DE ADAPTACIÓN NA SOCIEDADE
GALEGA TRDICIONAL

“especialidades” debido á necesidade que o resto da
poboación ten deses servizos, pero tamén porque o
rendemento das explotacións agropecuarias non lles
é abondo para vivir.

Cando observamos a división de traballo na sociedade galega tradicional, notamos que a poboación
rural atópase nunha situación que podemos sintetizar así: un sector maioritario aparece dedicado a
tempo completo á realización dos traballos agrícolas
e ó coidado das variedades de gando. Estes homes
e mulleres do campo pasan todo o ciclo anual de
traballo desenvolvendo as diferentes tarefas agropecuarias, de acordo coa forma de división sexual de
traballo tradicionalmente admitida na sociedade.

En terceiro lugar aparece outro colectivo numeroso
de paisanos móbiles, que se desprazan dende o fogar
a diario ou por tempadas máis ou menos longas para
abastecer de bens ós habitantes de lugares afastados
dos mercados, ou ben para proporcionar uns servizos especializados a unha clientela que llos paga en
diñeiro ou en especie, e mesmo para levarlles a propia forza de traballo cando solo é isto o que poden
ofrecer.

Por outro lado atopamos no territorio campesiño galego, asentado nos obradoiros fixos, a outro importante colectivo de especialistas artesáns, que foron
datados fai algo máis de dúas décadas en aproximadamente 6.000 (Cfr. GIL DE BERNABÉ, 1984, II: 89).
A estes paisanos pluriactivos atopámolos ocupados
permanentemente nunha actividade mixta de campesiño-ferreiro, campesiño-carpinteiro, campesiñozapateiro, campesiño e calquera outro oficio artesán, sempre de acordo coa división técnica de traballo que distingue á nosa sociedade. Dentro deste
nutrido colectivo de artesáns aparecen moi variadas

Galicia sempre foi unha boa produtora destes colectivos de homes en camiño que saen por tempadas
das localidades de orixe ata os pobos e cidades de
dentro e de fora do país, a desenvolve-las máis variadas actividades, estimulados por ese espírito de
aventura do que deron proba abondo, pero sobre
todo condicionados pola carencia de medios económicos daquelas unidades domésticas das que proceden.
Os fogares dos que parte a maioría dos nosos ambulantes aparecen formando parte dun sistema
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agropecuario de carácter paleotécnico que non
consegue autoabastecelos do mínimo indispensable para vivir. En tal condición da estrutura sicioeconómica campesiña, os habitantes das áreas
deprimidas de Galicia en xeral, nos derradeiros
séculos, viñeron dispoñendo só destas dúas alternativas de resposta á precaria situación, ou “cambia-la situación” o que esixiría unha revolución
que nunca foron capaces de facer, ou decidirse
por “cambiar eles de situación” mediante a práctica dunha actividade ambulante calquera, ou a
saída definitiva cara a unha emigración nacional
e internacional. Ten sido, precisamente, nesta segunda alternativa de “cambiar eles de situación”
na que máis se teñen distinguido os campesiños
das zonas máis deprimidas de Galicia, como nolo
confirman os movementos migratorios estacionais
das persoas que saen a “traballar polo mundo” de
ambulantes e a corrente de emigración definitiva
sempre elevada nas dúas últimas centurias, aparezan ou non recollidos os emigrantes nas estatísticas oficiais.

OURENSE
vigo

Nogueira
Ramuin

Pereiro
de Aguiar
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A comezos do século XIX, a colonia de galegos en Portugal subirá a
Logroño
80.000 segundo segue manifestando
Huesca
Zaragoza
o citado autor (XIXIREI, o.c., p. 48).
Certamente que se trata dunha numerosa colonia de galegos que saíu por
necesidade de Galicia a gaña-la vida ó
país veciño pero tamén porque comprendían a fala, circunstancia que os
fai sentir en Portugal como na súa
comarca de Galicia. Pero atendendo
CASTELA
Madrid
ós outros ambulantes que camiñan
vALENCIA
ANDALUCÍA
polo interior da nación en dirección
á capital do Reino e outras provincias
do centro e o sur do territorio nacional, xa fora para traballar nas segas
e colleitas dos cultivos do campo ou
para exercer de criados, amas de cría
e outros labores domésticos, xa no
século XVII, este colectivo de galegos en camiño
debía ser o suficientemente numeroso como para
facer que Quiñones de Benavente se fixara nel e
decidise poñer na boca duns dos seus personaxes
literarios este significativo pareado, que di: “No

Monforte

Coles

T

mar estimulados polas consecuencias da crise económica que neste momento afecta a toda España.
Outros galegos parten en busca de traballo por
pobos e cidades do Reino e á propia capital, Madrid. Outros colectivos varios encamíñanse cara
Portugal ben sexa para atopar traballo en Lisboa,
saír para Brasil, e para Cuba, ou para traballar en
Porto cavando as viñas do Douro, o que fai que a
mediados do século XVIII a colonia de traballadores galegos en Portugal sexa moi elevada. Se nos
fiamos do escrito polo profesor C. Xixirey no seu
estudo sobre A Emigración, parece que no ecuador deste século XVIII, “vivían en Portugal 60.000
galegos, dos cales as dúas terceiras partes facíano
na capital e nela representaban a oitava parte da
poboación” (XIXIREI, 1988:48). Moi seguro que
no conxunto se atopan incluídos o feixe de picapedreiros pontevedreses que se foron levantar a cidade de Lisboa destruída polo terremoto de 1775 e
o inconfundible colectivo galego de “Augadeiros”,
“moços de recados”, “moços de fretes”, “criados de
casas de Pasto, tascas e boticas” que venderon, por
moito tempo, os seus servizos nesta capital e por
todo o País.

Asturias
Cantabria
País vasco

A Peroxa

R

Quiroga
Parada
de Sil

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

América

Norte de Portugal
Chaves
LISBOA

Sábese que desde os séculos XVII e XVIII unha
numerosa poboación de Galicia se dirixe cara Andalucía –Cádiz, Sevilla, Xibraltar– para dende alí
procurar unha saída para o Mar da Prata, Bos Aires, Montevideo, ou cara outras cidades do alén
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salen tantas flores en dos mayos, como de Galicia
mozas y lacayos”, (cito de HOYOS Y SAINZ, 1985:152).
O tratamento que todos estes galegos recibían dos
contratantes destas terras castelás non ten sido
moi exemplar, sobre todo se facemos caso da protesta que fai a insigne poetisa Rosalía de Castro
en Cantares galegos ó manifestar: “Castellanos
de Castilla,/ Tratade ben ós galegos:/ Cando van,
van como rosas,/ Cando vén, ven como negros”
(CASTRO, R. de, 1985:233). A súa actitude de enfado
polas condicións en que ía traballar nos campos
de Castela, cada ano, aquel colectivo numeroso de
seitureiros galegos, levaraa a escribir:
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legos que marchaban ás segas a Castela, Estremadura, Andalucía. Permanecían traballando a reo de
20 a 30 días nunhas condicións de traballo e de
vida excesivamente duras. A miúdo moitos destes
ambulantes quedábanse máis tempo do habitual
axudando nos labores de recolleita doutros cultivos –vendimas, recolleita de remolacha– antes de
volver ou continuaban coa práctica do oficio de
afiador, cordeiro, cerralleiro, etc., que desenvolvían polos núcleos de poboación das comarcas
que visitan e en plena simbiose con elas, levándolles os produtos que necesitan e ofrecéndolles os
servizos e a propia forza de traballo que ocasionalmente precisan. De outro lado, a frecuencia das
visitas e a duración das mesmas nas zonas que deciden visitar, relacionase co volume de poboación
e a posibilidade de traballo na mesma.

Permita Dios castellanos,
castellanos que aborreso,
que antes os galegos morran
que ir a pedirvos sustento.
Pois tan mal corazón tendes,
secos fillos do deserto,
que si amargo pan vos ganan
dádesllo envolto en veleno.

2. FACTORES DESENCADEANTES DA
AMBULANCIA GALEGA
Examinando agora aqueles factores e condicións
da estrutura da sociedade campesiña que obrigaron ós galegos ambulantes a saír ofrecendo os seus
servizos por fora das localidades de orixe, ó meu
entender aparecen os que seguen:

(CASTRO, R. de, 1985:235)

A pesar de ir desenvolver un traballo escravo,
contábanse por milleiros as persoas das catro provincias de Galicia que nos derradeiros séculos se
moveron traballando polas diferentes provincias
e comarcas de España e Portugal. E foron os habitantes da provincia de Ourense os que máis se
teñen destacado neste enraizado costume de saír
de ambulante, sendo esta prov incia tamén a primeira en proporcionar traballadores ambulantes
tradicionais. Desta provincia dise que no século
XVII “saía xente a moreas, procedente non só das
zonas montañesas senón tamén das bisbarras
produtoras de cereais e incluso vitivinícolas, debido á depreciación experimentada polos vinos do
Ribeiro, Valdeorras, Trives, O Bolo, a Limia, Ribadavia, O Barco e a Terra de Monterrei aportaban
anualmente un gran número de segadores e vendimadores quen ían a traballar a Castela” (XIXIREI, 1988:45-46). Á provincia de Ourense seguía a
de Lugo nesta obrigada necesidade de alimenta-lo
costume da ambulancia estacional, e as provincias
de Pontevedra e A Coruña colocábanse xa a distancia daquelas dúas. A xente íase, por tempadas,
sola ou en cuadrillas, traballar por fora. Fixéronse
habituais e típicas as cuadrillas de segadores ga-

En primeiro lugar, as características demográficas das zonas de orixe da maioría dos colectivos que practicaron a ambulancia. A alta taxa de
natalidade existente nesas zonas, en especial nas
unidades domésticas que se caracterizan por ter
aportado un maior número de membros a esta corrente tradicional da ambulancia, queda ben plausíbel na seguinte mostra de datos de 50 fogares
de profesionais da ambulancia e de ex-ambulantes informantes, referidos ó momento no que eles
saen por primeira vez á práctica dunha actividade
ambulante tradicional.
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Situación demográfica nos fogares dos campesiños ambulantes
dunha mostra de 50 profesionais encostados, relativa
ó momento de sair por primeira vez a desenvolver un oficio
ou outra actividade ambulante
Nº
DE
CASAS
(b)

TOTAL
CAMPESIÑOS
NAS
CASAS:
axb

Nº DE
AMBULANTES
(c)

CODIGO DE
IDENTIFICACION
DOS FOGARES DA
MOSTRA
(d)

Nº DE MEMBROS
QUE OS FOGARES
APORTAN Á
AMBULANCIA
(e)

1

1

1

1

4

1

2

0

0

0

0

0

3

5

15

10

15,19,22,35,36

2,2,3,2,1

4

11

44

25

1, 9, 10, 14,18,
20,23, 28, 34,
37,46

1,1,2,3,2,
2,4,2,4,
2,2

5

5

25

11

3,5,21,27,50

3,1,3,3,1

6

5

30

15

6,38,41,45,49

1,5,3,3,3

7

4

28

16

7,40,42,44

3,5,4,4

8

6

48

17

2,12,16,17,
30,47

1,5,1,2,
4,4

9

5

45

18

26,31,33,35,48

6,2,2,4,4

10

2

20

8

29,43

3,5

11

2

22

4

11,32

3,1

12

3

36

11

8,24,39

1,5,5

13

1

13

7

13

7

50

327

143
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da poboación que teñen proporcionado ó sector
estas unidades domésticas consultadas. Tamén se
deduce da síntese de datos exposta, que nas datas
en que estes campesiños saíron de ambulantes por
primeira vez, como a demografía dos fogares se
relaciona coa necesidade de partir á ambulancia.
Neste senso vese como a medida que se incrementa
a poboación no fogar, tamén o facía a necesidade
e mesmo a esixencia de abandonalo os membros
maiores para dedicarse a práctica da ambulancia estacional. Durante moito tempo unha das respostas
a esta elevada demografía doméstica tomou a forma
destas ausencias estacionais do fogar. Os membros
de maior idade sairán acompañados dos fillos, os
sobriños, veciños e coñecidos máis novos, ós que
protexerán e ensinarán a especialidade que eles dominan e estes obedeceranlle e farán de “mutilos”
(criados) sobre as áreas de traballo profesional.
Mestres, aprendices, vellos “naceiros” (amos) e imberbes “mutilos” oriúndos das zonas montesías galegas, permanecerán reproducindo e alimentando
xeración tras xeración esta corrente de ambulancia
temporal que nos caracterizou.

TABOA I

PERSOAS
NA
CASA
(a)

R

Un segundo factor que invitou igualmente ós campesiños galegos a saír de ambulantes ten sido a natureza da estrutura agraria da sociedade campesiña galega, caracterizada por un minifundio
acentuado do que participan a maioría das unidades
domésticas campesiñas. Na seguinte síntese de datos relativos ós 50 fogares constatados máis arriba
nos que se levou a cabo o estudo de campo sobre o
tema, pódese observar tamén como se presentaba
este minifundio naquelas explotacións agropecuarias, dedicadas ó cultivo dunhas poucas terras de
centeo, millo, patacas e noutros lados viño e en
moito menor escala, hortalizas, legumes e froitas,
así como ó coidado dun reducido número de animais domésticos das especies bovina, porcina, ovina
e algún outro tipo de animais de escasa importancia
económica para estes fogares.

    ----                         43,7%

Fonte: Elaboración propia a partir das informacións dun colectivo de 50 informantes, ex-ambulantes e ambulantes, con residencia en diferentes concellos
rurais nos que se levou a cabo o estudo de campo.40

No cadro de datos constátanse entre outros o saldo
total da poboación coa que contaban as 50 unidades
domésticas dos protagonistas entrevistados (col. a x
b) que ascendía naquel intre a 327 e revela tamén o
elevado peso demográfico que deben soportar moitas delas que chegan contar ata 12 ou 13 persoas
na casa, tal como revela a columna (a) da mesma.
Unha observación máis atenta do cadro de datos
permite comprobar, ademais, que nas datas en que
os informantes manifestan ter saído por primeira
vez á ambulancia, moitos destes fogares contaban
con 8, 9, 10 e máis membros, factor que sen dubida
os estimulou a saír sendo 143 ambulantes que se
constata na columna (c) da mostra, isto é, o 43,7%

40. Trátase dos concellos rurais de Castro Caldelas, Esgos, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada do Sil, Pereiro de Aguiar, Maceda e
Xunqueira de Espadañedo.
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TABOA II
Superficie total e division en parcelas das explotacions
agropecuarias das 50 unidades domésticas
da mostra de ambulantes encostados
Unidade doméstica de
informantes da mostra
(Cód. identificación)

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
TOTAIS

Superf. total
da expltotación familar
	Has.	As.	Cas.

4
4
2
1
5
20
1
8
2
1
2
4
5
4
13
3
8
3
4
2
4
6
4
1
2
2
2
1
3
2
2
6
3
4
6
5
3
4
2
3

18
94
03
34
46
39
73
25
02
33
06
58
17
10
32
42
79
02
65
11
95
50
40
07
60
74
20
28
94
35
19
29
42
73
17
94
54
46
97
76
08
72
29
10
33
66
42
25
48
25

78
58
15
85
80
47
85
95
60
60
55
90
11
28
61
78
55
94
54
12
73
98
62
21
57
27
95
55
02
86
52
20
06
80
50
00
15
42
92
64
83
65
39
64
19
34
70
19
80
10

182 Has. 23 As 86 Cs.

División en parcelas da
explotación familiar

   3
   37
   29
   16
   28
   77
   14
   81
   2
   22
   2
   59
   40
   3
   34
   29
   49
   73
   58
   70
   31
   46
   40
   50
   23
   28
   91
   57
   23
   43
   49
   7
   5
   13
   35
   20
   39
   18
   35
   67
   33
   8
   58
   4
   85
   60
   32
   69
   39
   50

Unha estrutura agraria como esta que reflicten os datos relativos a estas explotacións dos ambulantes da
mostra, fai que os fogares que participen dela sexan
totalmente incapaces de soster no seo interior, a ese
número de membros que aparecía reverenciado na
Táboa I de datos. Na Táboa II advertimos como unha
manchea de explotacións destes ambulantes aparecen divididas en corenta, cincuenta e máis parcelas e
como o total das 182 Has. 23 As. 86 centiáreas, aparecen divididas en 1.884 pezas que veñen a constituír un índice de parcelación de 37,68 parcelas por
explotación con unha extensión media 0,09 Has. a
parcela que a fai totalmente inadecuada para calquera intento de traballo agropecuario mecanizado.
Os trazos da estrutura agraria campesiña que indican
estes fogares dos que participa a maioría das explotacións agropecuarias da Galicia campesiña, traen
como consecuencia lóxica unha autarquía imposible
á que se veu respondendo coa tradicional fuxida á
emigración ou ben con esas ausencias temporais do
fogar de parte dos membros que os habitan. Aínda
sendo propietarios das explotacións, as condicións
en que se achan obrigará ós campesiños galegos a
consagrar gran parte do seu esforzo á produción de

1.884 Parcl

Fonte: Arquivo da Delegación de Facenda de Ourense. Datos relativos ás explotacións agrarias das unidades domésticas dos ambulantes da mostra
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cereais, viño e carne vacún nunhas limitacións de
rendibilidade moi mediocre ou case nula, feito que
os incitará a deixar de traballar unha parte e votarse
de ambulantes á procura dun complemento necesario para vivir.
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paisanos a practicar algún tipo de ambulancia estacional. Pero tanto o sistema de mellora patrilineal
polo que se mellora a un dos fillos máis cós outros
en grados diferentes segundo as zonas, propio nas
provincias de Lugo e no interior das provincias da
Coruña e Pontevedra, como o sistema da manda
matrilineal das zonas costeiras galegas e zonas do
interior próximas á costa no que se mellora unha
filla máis que os demais irmáns, tampouco aparecen
como unha solución á permanencia das persoas no
fogar, senón que, pola contra, contribúen a botalos
fora ó non lles quedar case nada ós demais para se
gobernar. Tamén é paradigmático nestes casos, o
texto da seguinte gravación feita polo profesor C.
Lisón en Donis (Becerreá, Lugo), zona de mellora
patrilineal por antonomasia, na que o informante se
explicaba do seguinte modo: Me gustaría que todas
las personas estuvieran en casa pero, aún sintiéndolo mucho pienso que tendrán que marchar los
dos (tiene tres hijos), porque aunque críen una vaca
cada uno y la vendan les dan 8.000 pts. (1964) por
una vaca. Y esto no es más que para vestir, no para
ganar dinero. Lo bonito sería dividirlo todo entre
los hijos, pero debido al terreno, a los pocos caminos para llegar a los campos hay razón para hacer la mejora (citado de: M. Gondar, en G.E.G,T. XVII:
95, col.2-3). Xustificábase desta maneira polo patrucio a conveniencia de mellorar a un dos fillos para
que poida vivir da explotación, ós demais solo lles
queda a posibilidade de se ir traballar por fora ou de
marchar á emigración, o mesmo que acontece nas
zonas típicas de “sistema de partillas”.

Tamén as características dos sistemas e herdanza
cos que conta Galicia podémo-las interpretar como
outro importante factor que estimulou ás nosas xentes a saír de ambulantes e a emigrar.
No ámbito rural ourensán no que se veu practicando
un sistema de herdanza coñecido como o “sistema
de partillas”, a norma obriga os testadores a dividilas explotacións en tantas partes como herdeiros,
incluso reparti-las vacas, porcos, ovellas, mantas,
vaixela e demais bens inmobiliarios e mobiliarios
dun xeito equitativo entre eles. Un sistema desta natureza traerá como resultado, dun lado a automatización das explotacións ata o punto de eliminar calquera tipo de esperanza ás xeracións de mozos herdeiros de poder prolongar por tempo a estancia no
fogar e de outro a imposibilidade de crear un novo
fogar na parte da explotación que por herdanza lles
poida tocar, dado o reducido da mesma. Deste xeito
o “sistema de partillas” convértese noutro factor estimulante da saída do fogar de moitos casos de profesionais da ambulancia cos que me teño atopado
polas aldeas campesiñas ourensás. O seguinte texto
que reproduzo dunha entrevista con un dos que me
ten informado é sintomático ó respecto. Nel o informante constata en detalle aquilo que era habitual na
súa aldea no tempo da súa mocidade sendo o que
máis influíu nel a saír “polo mundo”. Atendámolo
que di: Se un señor quería empezar unha vida e
se repartía o capital da casa, suponte que na miña
casa somos seis irmáns e que houbera tres vacas. Si
se reparten esas vacas ¿que me podería tocar a min?
Unha media vaca. Resulta que eu precisaba dúas e
se non puiden chegar os cartos para mercalas tiña
que ir a xunto dun veciño pedirllos a el. Entón xa
sabes o que pasa. Ti púñasme unha vaca porque
tiñas cartos e levábasme a metade das crías e eu
mantíñache a vaca mailas crías e collía o traballo e
o leite. O texto, ademais de darnos a clave para entende-las relacións entre parceiros e mantedores do
gando nestas aldeas rurais ourensás nas que se recolle, tamén ilustra que a modalidade de herdanza que
impera na zona impide vivir de seu e invita a estes

Na última parte do texto deste informante xa se fai
mención a outro mecanismo máis que igualmente
se debe ter en conta á hora de determina-los factores e condicións que impulsaron os nosos campesiños a saír de ambulantes, sobre todo naquelas áreas
xeográficas de Galicia que se distinguiron por ter
proporcionado un máis amplo colectivo de ambulantes de diversa crase. Refírome ás peculiaridades
xeográficas do territorio galego, en especial, ás características do relevo e o clima dos que participan
moitas partes de Galicia. Variados colectivos de ambulantes proceden de zonas máis chairas nas que
as néboas repercuten nos cultivos ou de zonas máis
altas afectadas polas xeadas. Outras son zonas nas
que o relevo e a topografía do territorio converten
os chans ás veces en moi pendentes sendo o esforzo
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humano moito máis intenso e duro. Outros chans
teñen difícil acceso e outros son rochosos e carentes de sustancias. Así que naqueles sectores do territorio que participan dunhas condicións do tipo
que se sinala, a poboación que vive asentada sobre
eles ocupada nos labores agropecuarios orientou o
traballo e a vida a acadar unha autarquía imposible
de conseguir. A xente destas zonas tenta “vivir de
seu” pero non pode. As casas teñen que importar de
fora unha serie de artigos de primeira necesidade
como o sal para a matanza, sementes para os cultivos, produtos pesticidadas (funxicidas) para liberalas colleitas das pragas, aceite para as comidas, bebidas para as celebracións festivas e outros múltiples
produtos necesarios na vida corrente da poboación.
Tamén hai que substituír utensilios de traballo
agropecuario, facer un novo carro, grade ou arado,
mercar un novo animal de tiro, casar un fillo, facer
un funeral ou enterro do familiar que finou e por
último, paga-los trabucos á administración. Aínda
que o vello ideal de autoabastecemento permaneza
vivo entre os campesiños destas zonas, as súas explotacións minifundistas non xeran o excedente necesario para poder satisfacer todas estas esixencias
domésticas ou esas imprescindibles necesidades
de substitución, renda, e cerimoniais que segundo
Eric Wolf todo campesiño ten que satisfacer (WOLF,
1975:14-19). En consecuencia, cando parte dos
membros destes fogares van medrando e facéndose
mozos, tentarán arrimarse a un equipo de ambulantes de experiencia marchando por tempadas máis
ou menos longas a construír unha casa labrega ou
edificio vilego de cerca ou de lonxe se son albaneis
da zona pontevedresa de Goián; facer tella do país
por todas parte de Galicia se proceden das zonas de
O Rosal, Salcidos, próximos de Tomiño, Oia ou de
A Guarda; a pica-la pedra e labrala para construción
dos pazos, igrexas e catedrais de dentro e fora do
País, como fixeron os canteiros e picapedreiros que
saían dos arredores de Pontevedra (Xeve, Bora, Marcón), Terra de Montes, Forcarei e outras comarcas
abastecedoras deste colectivo como son A Estrada
e Silleda; ou, en fin, como teñen feito e aínda fan
os membros do colectivo de “alambiquieros” (“augardenteiros”, “cañeiros” lucenses que se dirixen ás
comarcas viñateiras destila-los bagazos de vide para
elaboralo augardente artesá), así como outros colectivos de afiadores, cerralleiros, cordeiros, albardeiros, peneireiros, barquilleiros e outros portadores
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de saberes oriúndos das zonas montesías ourensáns
que os puxeron a disposición dos residentes das parroquias e vilas de Galicia e do Estado.
Un quinto factor estimulador da ambulancia debe
ser recalcado especialmente nas zonas de forte tradición ambulante. Trátase da socialización ou enculturación das crianzas no seo destas localidades de
ambulantes clásicos que vai ter unha importante influencia na posterior adopción dunha especialidade
ambulante por parte do colectivo de mozos da zona.
O rapaz interioriza desde moi novo a necesidade de
saír que se lle inculca desde a máis pequena infancia. Cumpridos os 11 ou 12 anos xa ve normal ter
que inaugura-lo aprendizaxe dunha especialidade
ambulante en compaña doutros familiares ou dun
mestre artesán coñecido ó que servirá como criado.
Acada-los dezaseis anos na aldea e non ter saído de
ambulante faise difícil de xustificar se non hai boas
razóns que o expliquen. Doutro lado, o rapaz que ós
12 anos vai polo mundo co seu pai ou un amigo da
familia, non fai outra cousa que aquilo que xa fixo
o derradeiro ano seu irmán ou o veciño da porta da
mesma idade e para ser como todos tamén el deberá
saír á ambulancia.
Están, ademais, as estreitezas económicas domésticas e a abundante demografía duns fogares incapaces de proporcionar traballo e alimentos para tódolos seus membros durante todo o ano, xustificando
tan temperán necesidade de partir. Como moitas veces explicaron os informantes, mentres os rapaces
andan traballando, por fora, non consumen do que
hai na casa que é necesario para os irmáns que se
quedan. É así como a educación recibida nos fogares
vai influír na reprodución da ambulancia xeración
tras xeración en moitas zonas montesías galegas
xustifícase a descarga obrigada da poboación varonil excedentaria durante unha boa parte do ano.
Hai un derradeiro factor que inflúe nesta toma de
decisión de partir á ambulancia e mesmo á emigración, por parte dos membros da nosa sociedade
rural. Ademais da potencialidade estimuladora dos
enumerados, tamén é necesario un querer, unha
ilusión, un soño quizais por parte de quen decide
partir. Precísase unha vella “tradición de partida”
que invite a unha gran parte da poboación a deixala terra ingrata da infancia e un soño que alente a
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certeza de que a sorte será boa e a existencia nas
zonas de traballo polo menos non máis dura que
a vivida. E de todo isto aparece con abundancia
por tódalas comarcas galegas subministradoras de
ambulantes. A conciencia de habitar unhas zonas
que presentan uns trazos estruturais demográficos,
xeoecolóxicos, económicos, sociais e culturais do
tipo que quedan sinalados, veunos impulsando a
cultivar este antigo costume de “saír polo mundo”
a traballar que se converteu co tempo nunha verdadeira estratexia adaptada e nun enraizado signo de
identidade étnica.

desprazan cun faco cargado de peneiras, cribos e
zarandos polas aldeas do País.

3. ORGANIZACIÓN DOS OFICIOS
E ACTIVIDADES AMBULANTES
TRADICIONAIS

Igualmente situamos neste grupo a manchea de cuadrillas de cordeiros, cantorleiros, quincalleiros,
solateiros, paragüeiros e afiadores ambulantes da
provincia de Ourense que percorreron –algúns percorren– as diferentes áreas xeográficas do Estado.

Do mesmo modo entrarían aquí os vendimadores
ambulantes que ían anualmente ás comarcas viñateiras de España, Portugal e Francia a colaborar nos
labores da vendima; os alambiqueiros que acoden
anualmente, rematadas as vendimas, polas diferentes
aldeas viñateiras co gallo de destilarlles os bagazos e
elaborala augardente artesá e os seitureiros galegos
tradicionais que cando chegaba o verán, partían ás
comarcas produtoras de cereal do país e do Estado a
face-la sega e outras tarefas agrarias.

As interpelacións entre os oficios ambulantes e os
sedentarios fai que en moitos casos sexa difícil distinguir uns dos outros, xa que un artesán pode pasar unha parte do ano confeccionando un produto
na casa e logo decidir saír vendelo durante uns días
ou semanas polo alén da comunidade, cal eran o
que facían aqueles alfareiros artesáns que percorren
as feiras e romarías coas pezas que producían no
obradoiro fixo no fogar. Algo semellante facían os
cesteiros, solateiros, peneireiros e outros artesáns
que pasan o inverno construíndo cestos, zapatos,
peneiras e cribos que logo ofrecían e arranxaban
pólos pobos e as aldeas rurais do País. Por isto,
aínda que sexa a título simplemente indicativo, este
conxunto heteroxéneo está integrado pólos seguintes colectivos representantes da ambulancia galega
tradicional:

Tamén os colectivos de ambulantes relacionados co
sector da alimentación como as rosquilleiras, barquilleiros, xeladeiros ambulantes que acoden ós campos
de festa e romaxes, as praias e parques urbanos ofrecendo a súas mercadorías. Do mesmo modo tamén
as rianxeiras que acoden a diario ós mercados da cidade e vilas importantes cos máis variados produtos
do campo.
B) Nun segundo sector situaríamos aqueles oficios
e actividades relacionados co sector do comercio
ambulante tradicional, no que entran os colectivos
de feirantes ou brancos expertos na merca e venda
de gando vacún; os mulateiros que tratan no gando
equino; os marraneiros ocupados na merca e venda
do gando porcino e outros tratantes das diferentes
variedades de gando ovino. Os tripeiros dedicados a
facer e a mercar tripas que logo levan ás fábrica de
embutidos; os xamoneiros que percorren as feiras
e aldeas mercando xamóns e toda clase de carne de
porco para vender nos establecementos propios e
alleos; os coireiros que andan á procura de peles de
animais para autoabastece-los pelamios propios ou
aqueles para os que traballan e os vendedores de cobertores que proceden sobre todo da Graña no concello pontevedrés de Covelo.

A) Oficios e actividades ambulantes relacionados co ámbito da construción, traballos e servizos diversos que van ofrecer ós cidadáns do alén
da comunidade de orixe, entre os que inclúen as
cuadrillas de ambulantes dedicados ó traballo da
pedra (canteiros, picapedreiros) e da terra e o barro (cabaqueiros, retelladores, caleiros, poceiros e
mineiros ambulantes); os especialistas no traballo
da madeira como os serranchíns que percorrían Galicia coa “serra de aire”, os cesteiros (bogardeiros)
dedicados a facer cestos de varios tamaños, patelas (cestas anchas e planas das peixieras), culeiros
(cestos fondos para a vendima) e peneireiros que se

Todos estes ambulantes visitan as feiras, mercados,
pobos e as aldeas rurais procurando aquelo que van
74

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

mercar. Por último están as leiteiras que andaron distribuíndo o leite polas portas das casas; os augadores
que carrexan a auga desde as fontes urbanos ás casas
dos clientes e os arrieiros que percorrían o País conducindo recuas de bestas cargadas de pelexos cheos
de bebida e outras mercadoría que mercan e venden
polas aldeas campesiñas.
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unha profesión ambulante como actividade especia
lizada que exerceron durante unha fase da vida activa
ou durante toda ela, dun modo itinerante indo ofrecelos servizos polo alén da parroquia e comarca na que
residen os demais membros da súa unidade familiar.
Algúns destes variados colectivos de profesionais da
ambulancia ourensán cos que tiven ocasión de contactar, son os que mostra a seguinte Táboa de datos
na que se recollen os colectivos de afiadores e outros que exerceron aquela actividade ambulante á que
aparecen asociados.41

C) Un terceiro sector é o daqueles oficios e actividades ambulantes relacionados coa manifestación e
a reproducción da cultura popular. O compoñen
os grupos de gaiteiros, músicos xoglares e cegos
cantores de coplas e romances; os ensalmadores,
curandeiros e outros “sanadores” que se desprazan
polas aldeas pronuciando unhas fórmulas escuras e
practicando rituais salutíferos.

TABOA III
DISTRIBUCION DOS INFORMANTES DA MOSTRA NOS CONCELLOS
OBSERVADOS DA RIBEIRA SAGRADA OURENSAN
IDENTIFICACION DOS CONCELLOS MOSTREADOS:

As cuadrillas de xitanos, mendigos e outras cuadrillas de persoas en camiño que acoden ós lugares
concorridos pola xente, pedindo unha esmola e ofrecendo uns servizos cos que tentan acadar un mínimo
necesario para subsistir.

Identificación Oficio
AFIADORES/PARAUGUEIROS

4. DOUS EXEMPLOS DE COLECTIVOS
ARTESÁNS AMBULANTES:
OS AFIADORES E OS CANTEIROS
TRADICIONAIS

Castro
Caldela

Esgos

Nogueira Pereiro de
de Ramuín Aguiar

Total
oficio

13

17

86

16

132

QUINCALLEIROS

6

19

29

3

57

PENEIREIROS

0

4

1

2

7

ALBARDEIROS

0

21

1

2

4

CORDEIROS

0

0

3

1

4

19

61

120

24

224

TOTAIS

Fonte: Elaboración propia a partir de datos recompilados nos concellos citados.

Cada un destes colectivos de portadores de saber
tradicionais teñen dado sona e prestixio ás técnicas
artesáns que saíron a desenvolver por dentro e o alén
de Galicia.

Si nos limitamos ós membros do colectivo de afiadores recollidos na mostra, ten sido sen dúbida no Concello de Nogueira de Ramuín onde tiven a oportunidade de contactar cun maior número deles, seguido
moi de lonxe os afiadores de Esgos, Pereiro de Aguiar
e de Castro Caldelas.

Os Afiadores ambulantes tradicionais son na súa
maioría de determinados concellos da provincias de
Ourense, mentres que os canteiros son da de Pontevedra. No que segue do capítulo detereime en
comentar con certo detalle ambos colectivos de artesáns tradicionais.

Tal como se observa na relación, os afiadores dos catro municipios constatados na mostra constitúen un
colectivo de 132 profesionais do afiado que deben ser
considerados non só en tanto posuidores dunha habilidade técnica artesanal, é dicir, na variable tecnolóxica, senón, ademais, nas relacións que estes profesionais mantiveron –algúns aínda manteñen– coas
persoas ás que van servir e co sistema de cultura da
sociedade que demanda e xustifica o servizo. Todos

4.1. O colectivo de Afiadores artesáns
Os afiadores ambulantes forman parte dun colectivo
máis amplo de campesiños ourensáns que adoptaron

41. Unha manchea de membros destes colectivos de profesionais da ambulancia téñenme proporcionado os datos de campo que emprego na
elaboración dos comentarios e análises que fago sobre este colectivo de afiadores ambulantes tradicionais.
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estes diferentes aspectos son os que en principio se
nos presentan coma unha necesidade científica a satisfacer por quenquera que trate de investigar este
oficio artesán. O mesmo tempo, deberemos tratar estes colectivos de ambulantes, –neste caso o colectivo
de afiadores– non como si se tratase dunha curiosidade técnica máis ou como unha “cousa”, segundo
a proposta que da Durkeim para o estudo dos feitos
sociais, na primeira regra de As regras do Método
sociolóxico (Cfr. DURKHEIM, 1974: 43), para pasar a
estudalos, dándolle a volta á citada proposta durkeimiana para como se se tratara dun “feito social total”
tal como nos propón Marcel Mauss (Cfr. MAUSS, 1971
258) pola capacidade que teñen de por en xogo toda
a estrutura da sociedade campesiña.
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TABOA IV
EXPLOTACIONS CON TERRAS, NUMERO DE PARCELAS POR EXPLOTACION E
INDICE DE PARCELACION NOS CONCELLOS DOS AMBULANTES OBSERVADOS
Nome
do concello

Número de
explotacións
con terra

Número
de parcelas

Índice
de parcelación

1.113

13.597

12,327

503

5.452

10,838

N. Ramuín

1.424

14.782

10,380

P. Aguiar

2.294

19.882

8,666

C. Caldelas
Esgos

Fonte: Elaboración propia a partir de INE: “Resultados comarcais e municipais”, en: Censo Agrario de España, 1982. T.IV. Madrid, 1984. Páxs. 57-58.

Trátase dunhas explotacións centradas nun policultivo agrario sobre a base de produción de cereais
(centeo, trigo, millo), tubérculos, vide, algo de hortalizas e legumes para alimento da xente e dos animais
e na dotación dunha cabana gandeira escasa centrada
nun número sempre reducido de cabezas de gando
ovino polos montes; porcino no interior do fogar e
bovino nos pastos das ribeiras e bocarribeira dos
que tampouco se recolle o suficiente para alimenta-la
poboación asentada na zona. Doutra parte, o gando
bobino que dispoñen aínda é empregado como a
principal forza de tracción dos apeiros de labranza,
transporte de produtos e fertilizantes da pequena
explotación familiar. Ademais o sistema de herdanza
coñecida por “sistema de partillas” ocasiona unha división e reducción daquelas pezas que poden dispoñer por herdanza sendo outro factor estimulativo da
adopción de calquera oficio ou profesión ambulante
que axude a vivir.

Considero en todo caso, con Schlanger, que “o feito
técnico é un feito social coma os outros e debe ser
estudado no seu contexto” (SCHLANGER, 1991:122),
que neste caso se situa na confluencia onde a sociedade xera dita clase de actividades e demanda estes
servizos profesionais.
Esta compresión faise máis fácil se atendemos ó
contexto campesiño no que todas estas actividades
se xeran, xa que logo trátase sempre de localidades
campesiñas e probes que estimulan ós varóns a saír
da comunidade desenvolvendo algún dos oficios nomeados.
Desde o aspecto espacial tamén son localidades asentadas nun territorio de montaña nas que os asentamentos presentan un forte peso demográfico, sempre presente nos tempos tradicionais, que invitaba ós
rapaces e mozos a saír polo mundo a “gaña-lo pan”,
segundo a expresión dos informantes. Tocante á estrutura socioeconómica dos asentamentos de orixe
destes informantes, trátase igualmente dunha estrutura predominantemente agropecuaria e autárquica,
rexida polo sector máis ancián da poboación que é
proclive á conservación dunhas formas de traballo e
de vida dos que a poboación máis nova sempre preferíu fuxir.

A todos estes trazos que vimos subliñando hai que
engadi-la enculturación que se recibe no seo destas
unidades domésticas locais caracterizadas por contar con varios membros ambulantes, xa que logo os
membros máis novos decátanse do conveniente de
irse. Decisión que xustifican os demais membros
adultos porque estes rapaces aprendices vanse co
propio pai, tíos, irmáns maiores e outros familiares
achegados, así como veciños e coñecidos encargados de introducilos na actividade propia de cada
especialidade. En compaña destas persoas adultas
os rapaces labregos vanse iniciando na técnica e estilo de vida ambulante ó tempo que serven a eses
mestres maiores como unha especie de criados sen
soldada.

Na seguinte Taboa IV de datos, aprecianse os trazos tecnoeconómicos básicos que viñeron caracterizando estas pequenas explotacións agrarias que comprenden estes concellos rurais ourensáns difusores
de ambulantes:
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4.1.1. O oficio en si mesmo: aspectos tecnolóxicos e
profesionais do oficio de afiador ambulante

Desde o aspecto tecnolóxico, o estudo do vello saber artesán dos profesionais do afiado itinerante de
obxectos de punta e corte, implica atender ós dous
elementos máis salientables desta especialidade que
son, dun lado o instrumento de traballo clásico e de
outro a propia habilidade técnica ou saber artesán.
Vaiamos por partes:
4.1.1.1. O Instrumento de traballo.
As Rodas de afiar destes afiadores foron variando
ó longo do tempo para mellor adaptarse ós gustos
persoais destes profesionais. A máis antiga “Roda de
afiar” que os informantes coñecen é a “Tarazana42
portátil”. Trátase dunha arcaica roda de afiar que
os máis vellos afiadores ourensáns transportaron ó
lombo dun lugar a outro de traballo. Aparece relacionada cun antigo colectivo de afiadores ambulantes
xa falecidos que os informantes evocan co nome de
“Afiadores lexendarios”. Quédalles a honra de ser
eles quen introduciron a arcaica “Tarazana” nesta
A ‘tarazana’ de transportar ó lombo
zona rural cando algún deixou depositada unha nun representa o colectivo máis antigo
taller de carpintería sito no asentamento rural de de afiadores ambulantes galegos.
“Liñares” (Loña do Monte. Noguira de Ramuín) para
ser reparada. Os operarios do “Taller de Liñares” fan
unha copia do arcaico instrumento e partindo desa
“maqueta”comezan a construción das “vellas Tarazanas” e da máis habitual Roda de Afiar tradicional
que aparece como unha consecuencia das transformacións operadas polos carpinteiros do taller citado
sobre a arcaica “Tarazana” (roda de afiar) portátil.
Consiste este novo modelo de instrumento, tal como
describe X. Lorenzo, nun armadillo de madeira que
leva unha roda de catorce ou de dezaseis raios, dun
metro de diámetro e que se pon en movemento por
medio dun pedal articulado ó eixo cunha vara.
O movemento desa roda pasa, por unha correa
sen fin, a outra roda pequena que vai na parte outra
do aparello e que fai xirar un eixo no que van a pedra de afiar e o esmeril, os dous circulares. Cando a
roda non traballa, quítase a correia, cóllese polas
patas traseiras e bótase cara adiante, deitándoa cara
ó fronte, por onde asoma a roda, que se pon no chan,
A roda de afiar tradicional segue en antie sobre da que roda toda a máquina, converténdose
güidade a tarazana portátil, e representa
así nun vehículo lixeiro e doado de levar (LORENZO
o colectivo dos ‘vellos naceiros’.
42. “Tarazana”: Vocablo de “ o Barallete”, xerga propia do colectivo de afiadores e demais campesiños ambulantes procedentes da Ribeira Sacra
ourensá, que sinifica “Roda de afiar”.
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o profesional co utensilio de traballo básico, xa que
desde agora deixa de se-lo profesional o encargado de
transporta-lo instrumento que usa para afiar e empeza
a ser este o que transporte, a maior parte do camiño
ó profesional ademais de servirlle para desenvolver
máis comodamente o traballo. Pero de contado
estas “bicicletas profesionais” empezaron a soporta-la nova competencia das máis modernas Motocicletas con esmeriles, pulidores,
ademais de dous caixóns para mete-las ferramentas perfectamente instalados no vehículo. A avanzada máquina de afiar vai ser
asociada a un novo colectivo de profesionais ós que se pode calificar de “Últimos
Mutilos”45 porque os compoñentes deste
grupo tendo recibido as técnicas e segredos
de oficio do colectivo dos “novos naceiros”
que lles precede, non as poden transmitir a unha
nova xeración de aprendices dispostos a continuar con
esta tradición artesá.

A partir da adopción da bicicleta con esmeril de afiado, o profesional dispón dun medio de transporte ademais de instrumento de traballo básico.
FERNANDEZ, 1983: 144), arrastrándoa diante sí dun lu-

gar a outro de traballo. Anque aínda é usado hoxe por
algúns afiadores profesionais, este modelo de Roda de
afiar constitúe o instrumento de traballo máis xeneralizado entre os grupos de afiadores ambulantes que se
coñecen como os “Vellos naceiros”,43 dos que tampouco quedan representantes vivos na actualidade.

Xa na actualidade, ó tempo que os afiadores activos
seguen utilizando tódolos modelos descritos, agás
a “tarazana” portátil, estase empregando un novo
vehículo profesional. Trátase do “Coche-Taller de
afiado” que o afiador utiliza como medio transporte
por unha ampla area xeográfica que escolle como
zona de traballo e para levar perfectamente instalado, no seu interior, un auténtico “taller de afiado”
coas ferramentas e materiais necesarios para o desenvolvemento adecuado á especialidade.

No principio encargáronse da súa construción os carpinteiros do citado taller de Liñares que foron quen
a inventaron fai non menos de 160 anos. Pero moi
pronto se foi difundindo a técnica da construción a
través dos operarios do taller de Liñares que se independizan e instalan dentro e fora do concello de Nogueira de Ramuín os seus talleres de carpintería.44

4.1.1.2. A habilidade técnica do oficio.
Recíbea o afiador ambulante no decurso dun proceso de aprendizaxe do oficio artesán. Durante ese
proceso o futuro afiador non se limita só a adquiri-lo
manexo das habilidades técnicas específicas da especialidade, senón o da xerga propia deste colectivo
artesán e tamén a asimilación do sistema de normas,
valores e símbolos que caracterizan o modo de vida
e traballo deste colectivo profesional ambulante. Segundo os datos de campo que dispoñemos, todos estes aspectos do oficio íanos “agarrando”, os “mutilos”
dun modo gradual ó longo dun proceso que de non
ter crebas por ingreso no servizo militar, casamento,

A partir do primeiro cuarto do século XX, este modelo
de Roda de afiar sufrirá a competencia cún novo vehículo de afiar máis moderno e práctico para os máis
novos profesionais do afiado. Trátase das Bicicletas
con esmeriles e pulidores instalados no cadro. O
modelo xeneralizarase entre un colectivo de afiadores
citados, por veces, co nome de “Novos Naceiros”. Coa
entrada en escena deste máis moderno “vehículo-instrumento”, inverterase a relación que tiña establecido

43. “Naceiro”: Vocablo da xerga “O barallete”, que sinifica: “Patrón”, “mestre” afiador.
44. Unha visión máis ampla da difusión da Roda de Afiar entre os afiadores desta zona de Galicia, da aparición e conservación ata a actualidade da
técnica de construción do instrumento clásico de traballo, das súa transformacións e conversión noutros modelos, etc., aparece no meu traballo sobre
O Afiador. Cfr. FIDALGO SANTAMARIÑA, X. A.: O Afiador. Ed. Ir Indo, Vigo, 1992. Para o tema aludido, véxase sobre todo as páxinas: 129 - 169
45. Mutilo”: vocablo da xerga “O Barallete”, que sinifica: “Aprendiz” (de afiador), “criado”.
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posibilidades de emprego, gañas de separarse do amo
ou por algún outro motivo de abandono, seguiría as
fases de aprendizaxe seguintes:
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dente, pode chegar a acadar un nivel de destreza, de
estilo e de ritmo adecuados en cada traballo que fai.
Xestos expresivos de agrado ou desagrado mentres
desenvolve un traballo converteno, non nun artesán
calquera nin nun robot que traballa coa enerxía que
xera, senón nun auténtico experto con ribetes de artista. Tal como apostilaba con énfase este informante,
nestes casos, o afiador non desenvolve un oficio; eso
fano os carpinteiros, albaneis ou mecánicos. O que
fai o afiador é unha arte; unha arte de verdade. Unha
arte que non foi estudado senón acadado pola experiencia que vai acadando o home á par dos instrumentos que arranxa..., porque aquí nada vai en
cadea, nada sae por un carril. Todo vai polo pulso
equilibrado e polo cerebro que nos fai pensar.46

a) Unha fase de incorporación ó oficio na que a
ocupación principal dos “mutilos” é a de ir pedindo
comida e utensilios para reparar polas casas dos
clientes. Cando volven cos utensilios ó espazo onde
se atopa instalado o taller provisional limitaranse a
mirar como traballa o patrón ou algún compañeiro
xa iniciado na habilidade.
b) Unha segunda fase de primeiros ensaios durante
a que se lle deixan recompoñer algúns útiles de moi
fácil recomposición: algúns paraugas e outros.
c) Una terceira fase na que os “mutilos” xa ensaian
técnicas máis complexas de recomposición de obxectos de follalata, barro, útiles de punta e fío, etc., tentando suplir ó “naceiro” naqueles traballos que
non requiren dunha técnica elaborada, como
por exemplo aquela que require a reparación das “navallas de afeitar”.

Polo demais, as informacións deste tipo que recollemos dos informantes, remítennos a un moi interesante tema ben pouco estudado polos científicos
sociais, o relativo á oposición entre os dous modelos habituais de transmisión do saber que predominan aínda hoxe na sociedade actual. Dun lado está
a transmisión do saber que se fai dun modo formal,
codificado, programado que é a levada a cabo polas
institucións do ensino oficial mediante programas
explícitos de transmisión verbal dos principios fundamentais dos coñecementos e técnicas especializadas; do outro está a transmisión do saber, contraposta á anterior, na que a transmisión do saber é feita
por medio dunha aprendizaxe informal, baseada no
contacto e na convivencia co experto e que é adquirida por demostración e pola práctica no desenvolvemento da actividade.

d) Unha cuarta fase na que os “mutilos” xa son capaces de facer tódolos traballos que presentan os
clientes, suplindo case en todo ó “naceiro” que se
limita a dar un “toque” persoal a algún deles que considera perfeccionable demostrando nestes actos que
aínda é el o máis experimentado dos compoñentes
do microgrupo profesional.
e) A partir de agora o “mutilo” atópase suficientemente preparado para seguir só o oficio, pero algunhas veces non o fará agardando o retiro do “naceiro”
para quedarse coa súa Roda e a zona que antes frecuentaron xuntos os dous. Sempre que así suceda, o
vello afiador seguirá dando consellos ó novo ata que
lle pasa “segredo do oficio” que ven sendo o selo distintivo polo que se diferencian os seus traballos dos
que fan os outros profesionais do sector e polo que
adquire o recoñecemento e fama entre os paisanos da
súa area de acción profesional.

Ambos modelos de transmisión de coñecementos seguen a constituír o principal criterio diferenciador
entre o artesán e o técnico; o aprendiz dun oficio e o
estudante dunha especialidade; entre o modelo “formal” do aprendizaxe académico e o modelo “informal” propio da aprendizaxe popular.
A diferenza do que ocorre co ensino e aprendizaxe
dos saberes “oficiais”, na adquisición destas habilidades técnicas polos aprendices, todo parece ocorrer
como se houbera unha ausencia de comunicación
por explicación. Ós “mutilos” case nada se lles di;
son eles mesmos os que o fan case todo, primeiro

Cando un “mutilo” conclúe as fases deste proceso global de aprendizaxe do oficio e segue na practica da
habilidade longas tempadas como un afiador indepen-

46. Información do afiador ambulante D. Julio Rodriguez. 69 nos, dada en Vilouriz (Nogueira de Ramuín) en Xullo de 1989.
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observando como traballan os outros, despois practicando eles cada vez un pouco máis. Claude Boisenat
xa constataba isto mesmo con relación á aprendizaxe
do oficio de Alambiquiero en Fouguerolles (Francia)
(BOISENAT, 1991), e tamén R. Lioger estrañábase
no estudo que fai do oficio dos “laminerios de Syan”
(Francia), de que alí todo ocorra como se o sistema
de aprendizaxe da técnica fose insensible, interna e
que soamente bástase, como lle constata un lamieiro,
“observar e facer” (LIOGER,1988:81). Polo demais,
pódese dicir tamén que entre os nosos artesáns, ese
aprendizaxe “informal” que por exemplo levaron a
cabo estes afiadores, así como os campesiños canteiros, carpinteiros, ferreiros, zoqueiros, zapateiros, xastres, costureiras, albardeiros, cordeiros e outros ambulantes galegos, non so abrangue unha adquisición
das actitudes e aptitudes mentais particulares de cada
oficio, isto é, a capacidade para prever as reaccións da
materia, as aptitudes para conxecturar as características da materia, etc., senón ademais, a adquisición dun
conxunto de saberes que desbordan o marco estrito
das técnicas de traballo para mesturar intimamente
coa aprendizaxe da cultura cotiá da profesión.
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Aínda que a maioría son máis abertos, o certo é que a
transmisión de calquera oficio implica sempre unha
impregnación lenta e progresiva das habilidades e
cultura do oficio que os neófitos van adquirindo sen
a penas darse conta. O longo deste proceso vanse asimilando –”agarrando” foi a palabra empregada polos
meus informantes– non só os aspectos técnicos necesarios para o desenvolvemento da especialidade,
senón ademais, a xestualidade do oficio; a xerarquía
que ten cada membro dentro do microgrupo ou taller
artesán e tamén dentro do conxunto das actividades
artesanais en xeral; o sistema de normas, valores,
símbolos e outros segmentos da cultura do oficio propios do sector de actividade e do medio no que se ten
por costume desenvolvela.
4.1.1.3. A imaxe do protagonista do oficio.
A imaxe do afiador ambulante preséntasenos baixo
dous aspectos: dun lado a propia figura física que
presenta pólas zonas de traballo que visita e doutro a
imaxe social que proxecta de si nas mesmas. Ambas
son constitutivas da propia subcultura e identidade
deste colectivo de profesionais. En calquera caso, a
figura do afiador ambulante ourensán constitúe sempre un personaxe popular en todas partes.

Pero na transmisión do oficio que nos ocupa, ademais
da transmisión informal da habilidade técnica específica está a transmisión dos rituais da profesión e das
propias formas de retención dos saberes especiais, pois
a adquisición dun saber especial a miúdo “repousa sobre un conxunto de prescricións sociais e sobre todo,
sobre da apropiación social dos saberes”.47 Nos traballos etnográficos relativos ós oficios artesáns galegos,
recóllense datos sobre estas maneiras particulares de
retención dos saberes que teñen, en particular, os “telleiros” de Tui e norte de Portugal; os “Cesteiros” de
Mondariz; os “Canteiros” de Forcarei e pontevedreses
en xeral, así como estes “Afiadores” (quincalleiros, peneireiros, cordeiros...) ourensáns. Todos estes colectivos de profesionais utilizan unhas xergas específicas
para comunicárense capaces de impedir ós non iniciados o acceso ó seu saber. Pero a transmisión dos saberes especiais de oficio tamén aparece unida, ás veces, a
uns modos de reprodución ou devolución do emprego.
Así se explica que algúns oficios se transmitan soamente ós familiares tal como soía ocorrer no caso dos
reloxeiros, prateiros, acibecheiros e outros.

a) Imaxe física do afiador
Por cuanto á figura física do afiador ambulante é
abondo coñecida de todos. Hoxe en día soamente se
pode observa de vez en cando traballar na rúa, como
se se tratara dunha postal vivinte daquelo que noutro
tempo ten sido habitual. Sobre este espazo natural de
acción aparécenos aínda hoxe evocando unha historia e modalidade de existencia difícil e dura os ollos
do observador alleo.
Teñen sido moitos e variados cronistas, poetas, gravadores, pintores, escultores os que deixaron constancia en documentos de moi diferente natureza, da
imaxe física que veu ofrecendo ó observador ocasional este persoeiro popular. Desde o século XVII á
lo menos, estes doutos observadores constatan esta
imaxe do afiador galego que atopan e contemplan
nas rúas e prazas das cidades e vilas mentres realiza o
traballo. Dispoñemos da imaxe aportada polo pintor
Antonio Puga que é un dos primeiros pintores que o

47. CHEVALIER, D. / CHIVA, I.: “L'introuvable objet de la transmission”, en: CHEVALIER, D.: Savoir faire et pouvoir transmettre. Éditions de la Maison
des sciences de l'homme, París, 1991. Pág. 5
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reproduce, xa no século XVII, traballando na rúa. No
século XVIII, o Valenciano Antonio Casanovas recolleu ó lado dunha dona que semella entregarlle un
utensilio para reparar. Despois, no principio do século XIX, en Madrid, Francisco de Goya pintao nun
retrato de 1808-1812; Manuel Godiño, en Lisboa, no
ano 1809; igualmente o fai F. Guisasola nun debuxo
que fai del datado no 1880.
Xa no actual século XX será observado por moitos
admiradores que se inspiran nel para as súas obras.
A. Portela recólleo nun debuxo de 1906; Manuel Torres mostra noutro debuxo do afiador toda a expresividade e carga anímica deste humilde profesional.
Continuando a tradición observadora do personaxe
inaugurada por estes conxunto de pintores, atopamos outro nutrido grupos de observadores galegos
moi diversos entre os que cabe citar Luís Seoane, Faílde, Xosé Cid, García Buciños, Florencio de Arboiro
e outra longa serie de escritores, poetas, escultores,
pintores, artistas, artesáns, fotógrafos e outros observadores do personaxe popular que se teñen ocupado
de representalo nas súas obras literarias e artísticas,48
contribuíndo a manter viva a imaxe da actividade
coas connotacións propias que contribúen a manter
un bo segmento da cultura e identidade de oficio que
os membros deste colectivo de profesionais viñeron
exhibindo naqueles enclaves de acción profesional.

Teñen sido moitos os pintores e gravadores que recolleron a imaxe física de afiador traballando na rúa. Na
imaxe, retrato do afiador de Francisco de Goya (s. XIX).

ten influído na creación daqueles xuízos pexorativos
que se difunden sobre a súa persoa e nos estereotipos
que se lle aplican, de home desaliñado e sucio, cunhas cualidades intelectuais baixas e cuns valores morais debilitados que o converten nunha persoa na que
un non debe confiar. Algúns segmentos da nosa propia literatura oral remite a esta idea como a seguinte
copla recadada de R. Cabanillas, que lle canta deste
modo ó profesional: “Afiador andadeiro/ que corres a
terra toda,/ non pares no meu portelo/ que non quero
home de roda” (CABANILLAS, 1976:142). Doutro lado, a
súa modalidade de aloxamento nas areas de traballo,
o habitual analfabetismo destes profesionais e outra
serie de aspectos sobre a forma como viñan desenvolvendo a habilidade artesán, contribuíron a colocalos
económica, social e culturalmente, formando parte
do colectivo de “desclasados” xunto ós mendigos, xitanos e demais profesionais da ambulancia cós que
comparten espazos de traballo e conviven na mesma
área de acción profesional.

b) A imaxe social do afiador no marco de acción
profesional.
A figura física peculiar que o afiador ambulante veu
presentando historicamente tense convertido nun auténtico mecanismo de proxección da imaxe social que
as comunidades que visita se viñeron formando del.
Polo seu aspecto físico tradicional, a poboación foi
conformado unha imaxe social de campesiño probe,
cercana á indixencia, cun status social moi próximo ós
mendigos e xitanos. Fora da “chaira” de procedencia,
a súa persoa pasará a formar parte dese vasto colectivo
de “homes de mundo” nos que un non se debe fiar, de
“xente de paso” que nada ten que perder. Ten sido sobre todo pola súa procedencia foránea, a modalidade
de traballo e de vida na rúa, o tipo de vestimenta cotiá
e o modo de usala nos tempos tradicionais o que máis

48. O interesado pode obter unha visión máis completa da imaxe física deste oficio en: FIDALGO SANTAMA-RIÑA, X.A.: O Afiador. o.c., páxs.
39-84
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Afiador anonciándose cunha plancha de aceiro rozando sobre o volante
dunha roda de afiar propulsada por un motor eléctrico.

Fotografía de Florencio de Arboiro

Por parte dos membros do colectivo de afiadores, tamén eles perciben a esa sociedade de acollida como
un mundo agresivo e distante que só lles merece interese en tanto que depositaria dunha oferta de traballo que fai minimamente rendible a súa permanencia na mesma. Semellante a como o cliente se afasta
do afiador e seu modo de vida ambulante, tamén o
afiador vive alleo ó ritmo de vida diario da localidade
que frecuenta. A el só lle interesa a “mancha” (traballo) e “vivir do que lle dean” os clientes para “non
utilizar do cobrado” polo traballo. Con todo, a expresión que mellor pode caracterizar o seu pequeno
status no seo das localidades de traballo e aquela do
informante que dixo: O afiador non é ninguén na

zona onde traballa e por iso sempre volve á casa.
Trátase, agás algunhas excepcións, de persoas carentes de status social entre os membros das localidades
que visita. Vítimas da sociedade de acollida, o seu
sentimento de pertenza a un grupo externo e o seu
sistema “lóxico” de vida son continuamente desprazados polos de alienación e desarraigo que lles motiva continuas reaccións de defensa e de reivindicación da súa propia identidade de oficio, en especial,
a través dunha peculiar linguaxe de oficio nomeada
“o barallete”, da que estes artesáns se serven para
comunicarse mentres permanecen nese medio social agresivo e externo no que desenvolven o oficio
artesán.49

49. Esta linguaxe especial do oficio, que ten sido calificado polos propios informantes como “unha curiosa fala que agora xa non se leva”, na época
en que o colectivo destes profesionais da ambulancia foi máis nutrido, esta xerga chamada “o barallete” empregábase a cotío cós outros afiadores
e ambulantes coñecidos (cordeiros, lañadores, quincalleiros...), nas pousadas, fondas e espazos de traballo compartidos nas áreas de acción
profesional. Por outro lado, é aquí donde a xerga se converte nun verdadeiro referente identitario deste colectivo artesán, en tanto “signum” propio
de afirmación da diferencia destes ambulantes e de afirmación pública da súa identidade diferenciada que exhiben frente a sociedade externa
que os rodea. Creado, perfecciónado, conservado e empregado por estos ambulantes ata as últimas décadas na transmisión da problemática
propia da especialidade que cultivan, co “barallete” no só consiguen ocultala ós demais, senón sentirse e facerse concebir integrantes dun colectivo
socioprofesional diferenciado da sociedade circundante. Sempre que se comunican no “barallete” os que o fan síntense, alí donde o fan, nun espazo
vital novo, separado tanto da sociedade de acollida frente á que o falan como da súa comunidade de procedencia na que non precisa empregalo.
Trátase, pois, dun verdadeiro código segredo de comunicación interna reservado ós iniciados na práctica deste oficio, que viñeron utilizando como
un verdadeiro mecanismo de illamento do exterior, e como a principal barreira de seguranza frente a todo o alleo, para que mellor puideran cumprilo papel de mecanismo protector na loita destes profesionais pola vida fora das aldeas natais e de “signum” de gremio, de clase, de casta, é dicir,
de grupo socioprofesional particular e distinto.
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4.1.1.4. O oficio en relación cos clientes da area
de acción profesional: tipos de afiadores e zonas de traballo.
Os membros do colectivo de afiadores informantes
traballaron por Galicia percorrendo toda España, Portugal ou por varios países de Hispanoamérica. Entre
os que desenvolveron o oficio percorrendo España e
Portugal, non todos tiñan as mesmas preferencias en
relación coas areas xeográficas onde ir desenvolve-la
habilidade artesá. Pero alí por onde estes afiadores
ambulantes andaron, visitaron tódolos recunchos
dos asentamentos poboados e atrevéronse con tódolos traballos solicitados, non manifestando nunca ós
clientes que non sabían reparar un obxecto por raro
que fose.
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nas que desenvolven o oficio artesá. As que seguen
son as máis representativas dunha serie máis longa
que é posible elaborar:
a) Afiadores que non se preocuparon por dar un
rumbo fixo ás saídas profesionais, nin tampouco de
deixar definida unha data concreta de retorno ó fogar familiar do que saíron. Os seus percorridos de
traballo son de tipo pendular cunha primeira fase de
alongamento do punto de partida e a outra de achegamento a el. Neste tipo de saídas pódese investir máis
ou menos tempo segundo a distancia do circuíto percorrido, podendo ir dende unhas semanas deica anos
de ausencia do lugar de partida.
b) Outros afiadores prefiren ofrece-los servizos nun
sector especial máis ou menos amplo no que un día
se introduciron e viron posibilidades de traballo. Percórreno cada vez desde algunha vila na que deixan
reservada cama, lávanlle a roupa e aproveitan a volta
á fonda para cambiarse e descansar algún día antes
de volver ó traballo.

Os datos de campo recadados dan pé para dicir que
entre os afiadores oriúndos dos concellos de Castro
Caldelas e comarca prefiren visitar o que poderíamos chamar a “Iberia seca”, é dicir, traballar polas
zonas do centro e sur peninsular, asociando á habilidade de afiador de todo tipo de obxectos de corte
e fío, a de “capador” de gatos e vendedor de algúns
obxectos de bixutería e droguería, sempre como
fórmula orientada a maximizala saída profesional.
Pola contra, os afiadores procedentes dos concellos
de Nogueira de Ramuín, Pereiro de Aguiar e Esgos
mostran unha maior preferencia por traballar no
que nomearíamos a “Iberia húmida”, isto é, desde o
centro ó norte peninsular, asociando á habilidade de
afiador as de “paraugueiro” e “lañador” polo mesmo
motivo de rendibiliza-la saída de traballo ambulante.
Pero na práctica diaria do oficio estes grandes espazos de acción van ser, polo xeral, divididos nuns sectores máis reducidos que son sobre os que a maioría
dos afiadores desenvolven o traballo perante a saída
estacional.

c) Un terceiro grupo de afiadores sería aquel que
optou por quedarse a desenvolve-lo traballo nun
determinado núcleo urbano e os arredores ou polos barrios dunha cidade de provincia onde chegou un día e botou raíces. Presentan unha área de
acción reducida que lles permite facer unha vida
semi-sedentaria ó principio e sedentaria cando
deciden instalar un taller de afiado nalgunha das
rúas e levar para alí a familia. Son os afiadores que
atopamos polas cidades de provincia de España e
Portugal que converteron a antiga área de traballo
en área de influencia do oficio artesán que chegaron practicando.
Dentro destas áreas de acción profesional vai ser
onde a xerga especial de oficio que coñecen os afiadores cumpre entre eles o mellor papel, xa que logo
funciona como un medio de comunicación interna
exclusivo do colectivo argótico. Tal como din os
informantes, o barallete falabámolo para que non
nos entenderan os paisanos, ou, falabámolo entre
nós nas feiras e nas pousadas para que a xente non
entendese o que diciamos, o que ó mesmo tempo o
converte nun verdadeiro mecanismo protector do
propio sistema de cultura de oficio destes antigos
microgrupos de afiadores argóticos.

Polo xeral, quen se introduce nunha destas areas de
traballo calquera tentará coñecela ben, darse a coñecer nela e que o recoñezan cada vez que visita un
poboado. Cando o consegue, o máis probable e que a
siga frecuentando cada ano deixando desde agora de
interesarse polas demais.
Con todo, entre os membros que compoñen o colectivo de informantes, aparécennos unha gran variedade de modos de organizar e desenvolve-los percorridos de traballo polas areas de acción profesional
83
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4.1.1.5. O significado do oficio na sociedade tradicional galega.
Un último aspecto que quixera subliñar antes de remata-lo meu comentario sobre este vello colectivo de
experimentados afiadores ourensáns, fai referencia a
outra lectura que é posible facer do oficio contextualizándoo dentro da estrutura do sistema sociocultural
global da sociedade galega, na que proporcionan as
claves para descubri-lo significado cultural específico
que lle é posible atribuír a este personaxe popular.
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soais. O afiador andadeiro, difunde entre a xente que
o observa, unha imaxe de auténtico ser libre e sen
ataduras. É o expoñente máximo do espírito de aventura e liberdade que chega ata os poboados de máis
lonxe empurrando o seu instrumento de traballo, a
“Roda de afiar”, portando a propia habilidade artesá
na punta dos seus dedos.
Se pola contra nos paramos a observar, nos textos
da tradición literaria culta de diferentes poetas e
escritores detectamos neles unha tendencia a difundir, semellante o que acontece no segmento de
literatura popular de tradición oral, unha visión
idealizada do oficio de afiador cuns compoñentes
culturais subxacentes. Neste sentido, unha das claves que nos pode axudar a identifica-los motivos de
por qué os nosos escritores clásicos teñen feito e
difundido tantas consideracións positivas do afiador
ambulante tradicional e o sentido cultural que se
lles pode atribuír, consiste, ó meu xuízo, en enfocala análise das mesmas a partir daquela antiga imaxe
negativa da que todos estes profesionais da ambulancia galaica ían difundindo nas súas andainas estacionais polas moi variadas áreas de traballo, presentando a súa sociedade de orixe como tipicamente
rural e empobrecida.

Deberei subliñar, a este respecto, que a opinión persoal que os afiadores consultados conservaban tanto
de si mesmos como do oficio artesán que practicaron durante longo tempo, era a de concebirse a si
mesmos como unhas persoas con necesidades económicas sen outras posibilidade de escoller un traballo mellor cerca do fogar; e con relación ó oficio
de afiador, que andaron exercendo, concibíano como
un “oficio humilde” ou como “un de tantos modos de
gañalo pan dunha maneira “ moi sacrificada e dura”
propia duns “tempos máis difíciles cós actuais”. Pero
ben distinta desta concepción, aportada polos que
practicaron a actividade e estoutra que ofrecen do
oficio tanto os membros da poboación xeral que o
observan traballando na rúa como aqueles que integran o sector de escritores e demais persoas cultas e
mesmo representantes da cultura “oficial” da sociedade galega tradicional.

A constancia desta imaxe do País galego que difundiron durante séculos este nosos embaixadores culturais, obrigados a ausentarse da “Terra” sen un rumbo
definido, dispostos a realiza-los máis humildes traballos, fará meditar sobre todo a aqueles pensadores (poetas, escritores coñecidos e anónimos) máis
concienciados, hasta que dan cunha interpretación
capaz de converter en positivo o que de negativo presentaba a profesión e os seus representantes artesáns,
transformando a estes colectivos de campesiños ambulantes nun trazo de cultura étnico de carácter positivo e exportable ó mundo exterior. Así, nesta interpretación étnica da actividade ambulante obxecto de
estudo, os escritores clásicos e demais integrantes da
literatura culta, conseguen elaborar unha interpretación en positivo deste personaxe popular, atribuíndolle todo aquilo que contén de bo e definidor do
noso común fondo étnico. E é neste proceso redifinidor que se opera o cambio destes humildes campesiños ambulantes, converténdose nos protagonista
principais que alimentan e proxectan a nova imaxe
do País. Os pensadores acoden ó afiador e a outros

Certamente, a pouco que un se fixe nos textos relativos a este profesional provinte da literatura popular
de tradición oral, ou nos que ofrecen os escritos da
tradición literaria institucionalizada, de contado nos
decatamos da presenza de dúas visións discrepantes
e ambas distintas da propia realidade dos protagonistas constatada por eles mesmos.
En principio, o personaxe serviralle á xente en xeral
para manifestar publicamente a través das coplas populares que cantan ó Afiador, o seu intenso desexo
de liberdade e de independencia ás que aspiran os
cidadáns que o observan chegar ó asentamento local.
Desde a propia situación persoal, sempre asociado ó
traballo cotián na explotación agropecuaria da que
non poden ausentarse, ou duns horarios fixos nos
empregos que teñen que desenvolver, ou mesmo, cos
condicionantes da propia estrutura familiar que lles
neutraliza unha boa parte das súas iniciativas per84
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Afiador na área de acción profesional.
Fotografía de Xosé Rodríguez Cruz

representantes da ambulancia galega en xeral para
alimenta-la nova teoría interpretativa e para espallar
en tódalas direccións por medio deste personaxe
popular ese espírito de traballo e de sacrificio que
sempre caracterizou á poboación campesiña galega,
o propio orgullo manifesto que a impide mendigar
dentro das localidades de orixe economicamente débiles e abundantemente poboadas hasta as portas da
actualidade.

Nesta nova lectura téntase, incluso, de erixir este
oficio artesán que nos ocupa, nun símbolo indicador
non só de ourensanismo, e, incluso, de galeguidade,
no senso de que cando a alguén oriúndo de Galicia
lle é dado contempla-la imaxe física real, imprentada
ou virtual dun afiador ambulante tradicional, a bo seguro que esa persoa se aprestará a recoñecer nesa
imaxe a un expoñente xenuíno do País no que recibiu o ser.

Doutra parte, tamén se tratará de elevar ó afiador
ambulante a símbolo daquelas localidades campesiñas que máis teñen contribuído a manter viva esta
especialidade artesá, como teñen sido sobre calquera
outras as que integran o actual concello de Nogueira
de Ramuín (Ourense). Tentarase converte-lo nun
símbolo dese espírito de aventura e de sacrificio que
calquera emigrante galego debe conservar mentres
se atope fora da comunidade e desa capacidade de
apertura que unha sociedade de emigrantes, como a
galega, precisa atopar nas demais sociedades do alén
ás que acoden os nosos cidadáns demandando residencia e traballo.

4.2. O COLECTIVO DE CANTEIROS
AMBULANTES GALEGOS
Moi peculiar modalidade de traballo e de vida ambulante, corresponde tamén ós canteiros e picapedreiros das comarcas montesías pontevedresas e dos
arredores da capital provincial. Incluso ben entrado
o século XX, estes canteiros pontevedreses estaban
abundantemente distribuídos pólas comarcas galegas, ocupados na remodelación e construción de templos de nova creación, de pazos, pontes das estradas,
remodelación de pazos, construción de valos e pavi85
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mentación das rúas de cidades e vilas, entre outros
labores que acometen. Soan polas terras ourensás
de Maside, os nomes de os Rocoy de San Xurxo de
Sacos, Suso de Barcia de Seixo, Martínez, Caballero,
Couceiro, Vidal e Rei de Cotobade, Porto de Arén de
Cercedo, e Fraguas da parroquia de Loureiro-Cotobade”, entre outros canteiros tradicionais xunto con
aqueles que proviñan das mesmas parroquias ou concellos de Meis, Barro e Caldas e que frecuentaron as
comarcas ourensás. Tamén se sinala concretamente
que os de Cotobade, Cerdedo e A Lama, se afincaron
en Terras de Maside, onde foron moitas as obras de
cantería se lles adxudican a eles (Cfr. RODRIGUEZ
PEREZ, 2006: 93-94), construción dos templos, casas, pazos, ponte da estrada, hoxe N-541, así como a
pavimentación dalgunhas rúas de Maside.50

R

T

E

S

A

N

O

S

atracadores e maleantes. Cando chegaban ó lugar de
traballo, que podía ser calquera cidade, vila ou aldea
do territorio peninsular, o aprendiz de canteiro era o
encargado de dar servizo de auga á obra, transportándoa en caldeiros ou en porróns a de beber, leva-los picos ó ferreiro, colaborar no traballo dando servizo de
cal ou barro e outros labores que os demais membros
de grupo rexeitan facer. Pasada esta fase de empezo, o
aprendiz de canteiro inaugura outra na que xa colle o
pico e se pon a pica-la pedra. Así que vai aprendendo
a manexa-lo pico, pasa a outra fase na que empeza a
“desempenar”, isto é prepara-la cara labrada de pedra,
e a “escuadrar” para que a pedra saia lisa e dereita. Acadada certa destreza nestes labores, o mestre porao a
“devastar”, e dicir darlle forma á pedra. Este devastado
faino ó lado do mestre ou vixiado atentamente polos
de maior categoría ca el, pero se ve que ten chispa,
empezará a traballar solo. Con isto xa teñen transcorridos tres anos ou máis desde o empezo da aprendizaxe
e o rapaz xa pode acceder ó grado de “canteiro” que
lle dará dereito a recibir un soldo estipulado oficialmente. Pero a aprendizaxe do oficio aínda continúa e
o mozo canteiro aprende a “apiconar” labrando con
pico a pedra e por último a “labrar”, que consiste en
pulimenta-la pedra con lima e a coloca-las pedras na
parede. Todo este longo proceso de aprendizaxe que
resumo de V. Lis Quiben (V. LIS QUIBEN, 1963: 117118) levábano a cabo os aprendices de canteiros ambulantes durante as saídas de traballo anuais que facían
dende a Primavera ó empezo do Inverno cando os días
fríos e de choiva non facilitaban o desenvolvemento
deste oficio artesán.

Ben é certo que os actuais canteiros galegos non teñen case nada que ver con estes canteiros ambulantes
que aquí tratamos. Estes desprazábanse para ir facelas igrexas, pazos e casas urbanas. Os actuais traballan nos seus obradoiros fixos e empregan moderna
maquinaria mediante a que chegan a conseguir un
dominio absoluto da pedra e a realizarlle perfectos
pulimentados con brillo de espello e permanencia de
séculos.
4.2.1. A aprendizaxe do oficio

Os futuros profesionais emprendían a práctica do oficio a partir dos once ou doce anos, debendo empezar,
de pinche, servindo ós canteiros de maior categoría
profesional que eles.

4.2.2. As ferramentas do oficio do canteiro tradi

Nos tempos clásicos do desenvolvemento deste oficio,
quen pretendera facerse canteiro debería empezar por
facerse criado dun mestre andando ó seu lado durante
varios anos. Nos tempos tradicionais este pinche seguía a seu amo durante a dura viaxe de vinte ou máis
días segundo a distancia. Con eles viaxaban outros canteiros que facían o camiño menos penoso e reforzaban
a seguridade da viaxe defendéndose das cuadrillas de

cional

As fermentas de traballo destes canteiros tradicionais
limítanse fundamentalmente as seguintes: ó Punteiro
e Maceta para desbastar, o Pico para achanzalos paramentos que logo poden ir pulidos co Esmeril, o Escuadro, a Falsa regra, o Chumbo, co que se toman as
medidas; a Marra, a Escoda, a Buxarda, a cobadeira,

50. O mestre Canteiro de obras pontevedrés D. Jesús Vidal Rei, casou cunha de recoñecida familia de Maside, fixando a súa residencia na cidade
de As Burgas. A este canteiro adxudicáronlle as obras da torre do templo de Santo Tomé de Maside ‘ O Novo’: torre campanario de base cadrada
de 3’80 m. por 0’90 m. de alto, con oito ocos-ventás oxivais de 3’20 m de lado e sendas columniñas de 1’10. na parte superior das arestas verticais,
con tramo final pouco visto, figura piramidal ou chapitel, apuntado en agulla e rematada por unha cruz de ferro de 2’25 m., a que desde 1923 se
víu sobrepasada por un pararraios apiado en peaña, e ventanais de rendixas con telladiño nas catro caras. Por un montante de 20.000 pesetas.
D. Epifanio Ferreiro, abade de Santo Tomé, contratou ó mestre canteiro de Cotobade Jesús Vidal o edifica-la torre do templo parroquial con arreglo
ó deseño de Don Luís Bellido e dirección do arquitecto diocesano Don Daniel Vázquez-Julías. Así reza o recibo da penúltima entrega expendido
por o de Cotobade, fechado o 13-4-1923, así como o pago único dos traballos de colocación de pararraios, con data 2-5-1923, presentada pola
casa ‘Eléctrica de Pío Príncipe’. Os gastos correron por conta da parroquia. Sábese que os traballos da torre duraron sete meses desde seu inicio,
ano 1922, a contar unha vez finalizadas as festas da vila en honor a San Vitorio. Un ano despois da firma do contrato (Cfr. RODRIGUEZ PEREZ,
2006:93).
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o Cincel e a Lima, coas que se fai a obra fina. Outros
utensilios como son as Plantillas de ferro, o Escofilador e o Compás. Tamén o Pau de ferro, o Pistolete e
os Guillos. Tal como se aprecia, trátase dun conxunto
reducido de útiles que son capaces de transportalos
sobre o ombreiro dun a outro lugar de traballo.
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A durmida tamén era corrente facela en alboios,
cortes, palleiras e nas lareiras das casas, sobre unha
pouca palla que facía de colchón e envoltos nunha
manta. Mentres ocorreu así a suciedade e as pulgas
eran as principais compañeiras destes grupos de ambulantes galegos. Co tempo, a palla sustituíuse por
colchóns de folla de millo, e as cortes e alboios se
trocaron por pousadas que estes profesionais empezaron a usar de vez en cando.

Con esta serie de ferramentas estes artesáns constrúen obras que van desde muros ou paredes das
casas e demais construcións adxectivas –palleiras,
hórreos, pombais, muíños, outras– pasando pola contribución na construción dos pazos, capelas, igrexas,
catedrais e demais edificios histórico-artísticos, hasta
a construción das pezas decorativas onde amosan a
súa habilidade no coñecemento e a talla da pedra do
País e de calquera parte.

Na súa relación con compañeiros doutras terras, en
particular cos biscaíños, os membros dos equipos de
afiadores empregan a xerga nomeada o “verbo dos
arxinas”, que procurou no vasco a orixe de moitas
palabras desta fala gremial con semellanza coa de
cesteiros e afiadores ourensáns e, como elas, desaparecida na actualidade.

4.2.3. O estilo de vida na área de traballo
4.2.4. A volta ó fogar

Os grupos de canteiros e picapedreiros tradicionais
levaban unha vida escrava durante todo o tempo que
votaban traballando por fora do fogar. As ferramentas
transportábanas ás costas, dentro dun saco, nunha
esporta ou nun caixón de madeira.

Cada remate da estadía de traballo inauguraban a
volta á casa polo mesmo procedemento que a ida
pero as estratexias de precaución para que non lles
roubaran o aforrado redobrábanse. Unha consistía
en perfora-los mangos das ferramentas para meter
dentro os cartos, procedemento que tamén usaron
aqueles afiadores ambulantes que perforaban os
traveseiros da Roda de afiar para meter neles os
aforros.

Sobre o tipo de alimentación que recibían nos tempos tradicionais estes profesionais, refire V. Lis Quibén que a comida consistía: pola mañá unha copa
de augardente e un anaco de pan de millo; o xantar
consistía en pan de millo, caldo e algunhas veces un
pouco touciño con patacas; a Cea, o mesmo do xantar (Cfr. V. LIS QUIBEN, 1963:121). Afortunadamente
para eles, esta dieta alimentaria foise superando co
tempo, dando entrada a novos ingredientes como os
freixós, carne de porco variada, bacallau, arroz, leito,
caldo, pan de trigo, etc., que xa era comida cotián
servida no ecuador do século actual.

Tanto na ida como na volta, as ventas e mesóns das
rutas eran lugares moi frecuentados por estes grupos de canteiros ambulantes galegos. Neles comían,
a miúdo cantaban, bailaban e relacionábanse con
outras cuadrillas de canteiros coñecidos nunha xerga
especial de oficio, o “latín dos canteiros” ou “verbo
dos Arxinas”, anteriormente citada.
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IV
O SECTOR DOS OFICIOS
SEMIAMBULANTES TRADICIONAIS

1. OS ALAMBIQUEIROS
DE PROFESION: UN OFICIO DESTINADO
A DESAPARECER

oficios por falla de materias primas nin por falla de
demanda de servizos. Actualmente as nosas viñas seguen dando viño máis ca nunca, e estes profesionais
da ambulancia manteñen fixos os seus clientes desde
fai xeracións. Morren, polo tanto, por outras razóns
entre as que dúas merecen a nosa atención. Unha é
de carácter administrativo e consiste na obriga de
fixa-lo alambique, por motivos fiscais e sanitarios,
nun local identificado da zona vinícola que ata agora
percorrían traballando.51 A outra é de tipo familiardoméstico e consiste na avanzada idade dos alambiqueiros profesionais que prefiren quedarse na casa
a someterse ás novas esixencias da regulamentación
oficial. Nos últimos anos non quedan persoas xoves
que continúen enlazando esa derradeira malla da cadea ancestral de destiladores que percorreron cada
ano as diferentes aldeas vitivinícolas galegas para
elabora-la augardente artesá por ese motivo cada ano
hai menos destiladores ambulantes que decidan desprazarse ós lugares de traballo habituais.

Se os vellos colectivos de artesáns desaparecen, hai
outros que ós que se obriga a desaparecer. Este é o
caso dos destiladores ambulantes galegos que hoxe
deben renunciar a face-los percorridos anuais polas
aldeas vitivinícolas de costume, ó non acordar axustarse ás esixencias do Decreto 221/1989 de 19 de
Outubro (DOG. 211, do O3.11.89) da Consellería de
Agricultura da Xunta de Galicia polo que se regula
a elaboración actual de augardente artesá para autoconsumo familiar nas explotacións agrarias. Na
actualidade, só algúns destes personaxes familiares
das pequenas aldeas vitivinícolas do País galego se
aventuran a facer os derradeiros percorridos clandestinos polas aldeas de costume, arriscándose a ser
visitados polos inspectores da Facenda pública coa
correspondente sanción administrativa e precintado
da destiladora artesá.

Nos últimos anos o modo de desenvolvemento tradicional deste oficio artesán está sufrindo unha radical
transformación. Podo dar testemuña, polas observa-

Podemos dicir que o tradicional alambiqueiro ambulante non desaparece como aconteceu con outros

51. Aínda que semellan se-los primeiros moito máis cós segundos os que motivan o actual esmorecemento da profesión. Os augardenteiros informantes
manifestan ter máis temor ás imprevistas visitas dos inspectores de Facenda que ás inspeccións de Sanidade. En varios casos, estas inspeccións serven,
á súa vez, para que os destiladores “non oficiais” se pechen máis, restando a posibilidade do control final da calidade do produto.
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creto. Tamén os había que xa traballaban axustados a
normativa oficial actual reguladora da destilación da
augardente artesá. Para estes a normativa do Decreto
221/1989 da Consellería de Agricultura, mellóralles
as súas condicións de traballo porque –di un– agora
non teño que ir de casa en casa co alambique, ou,
porque –di outro– agora elimínase a competencia
daqueloutros ‘poteiros de paso’ que se meten pola túa
zona,53 e, incluso debido a que a nova situación vailles permitir facer, –indica outro informante– “unha
vida normal” na zona ó lado do alambique, semellante
a de outro traballador calquera que deba desprazarse
algún tempo fora do fogar familiar.
Pero todos estes profesionais, ós que debo sumar
aqueles clientes cós que conversei mentres agardaban a destilación do propio bagazo, eran sabedores
de que algo se estaba perdendo na maneira como
se ven desenvolvendo este oficio ata agora. A obriga
actual de fixa-lo alambique nun lugar do “partido”
(zona) que até agora visitaba aldea por aldea, introduce unha serie de elementos novos e a eliminación
doutra serie que ata agora foron habituais na práctica
ambulante desta actividade. Os informantes axudáronme a identificar varios destes elementos da propia
“cultura de oficio” tan creativa e viva, que esmorecen
e vense abocados a desaparición definitiva condicionada pola presión da normativa actual. Segundo me
apuntan,54 a obriga de deixa-lo alambique nun local
da zona de traballo semella afectar de cheo ás vellas
relacións establecidas entre o ambulante e os campesiños clientes habituais ó elimina-lo vello “trato” que
mantiñan os alambiqueiros cós membros das casas
para as que traballan. Eran relacións case familiares
que a partir da entrada en vigor do Decreto, convértense en máis distantes, acordes coa nova situación.
Agora son os campesiños depositarios de bagazo os
que van destilalo ó local do destilador. A cotío é visitado por persoas que chegan con sacos cheos de
bagazo solicitando uns servizos que ata agora eran
eles quen os aceptaban. Tamén desaparecen as antigas normas que regularon o transporte das destiladoras – alambique e alquitaras– dunhas aldeas a outras e

O alambique é o instrumento de traballo que distingue
os destiladores de bagazo ambulantes.

Foto Fidalgo Santamariña

cións de campo que dispoño, de cómo cada ano que
pasa, dende que se promulgou a referida lei, incrementan os “partidos” (zonas) de traballo os actuais
destiladores artesáns, debido a ausencia dos destiladores ambulantes de costume52, que se deciden abandona-lo oficio porque se senten vellos e xa incapaces
de aguanta-lo tipo de vida escravo que impón o desenvolvemento do oficio.
Entre o colectivo de profesionais cos que tiven ocasión de conversar, e de observa-lo desenvolvemento
da actividade nas zonas de costume, habíaos desconformes coa nova situación e resolveron deixa-lo oficio antes de someterse ás esixencias do citado De-

52. "Augardenteiros", "Poteiros", "alquitareiros", "cañeiros" e "queimadores" de bagazo, tales son os nomes cós que os coñecen, dependendo da
comarca de traballo.
53. Convirá aclarar que estes profesionais visitaban nos seus percorridos diferentes zonas vitivinícolas, cando remataban o traballo naquela que
viñan traballando de vello concibida como o "partido" de traballo, e dicir a "zona de traballo propia" que percorre cada outono desenvolvendo o
oficio de destilador artesá.
54. Confecciónanse estes aspectos dos comentarios feitos por diferentes alambiqueiros encuestados implicados no desenvolvemento ambulante desta
actividade artesá.

90

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

R

T

E

S

A

N

O

S

dunhas casas a outras dentro da zona de traballo. Estes
destiladores tradicionais mantiñan unha quenda para
destila-los bagazos dos pequenos produtores que ían
seguindo durante o tempo da estadía na zona. Agora
esta quenda de destilación correspóndese coa orde
de chegada dos bagazos ós locais nos que se achan os
alambiques e profesionais destilando.55 A normativa
oficial actual afecta, igualmente ó estilo de vida ambulante dos profesionais de oficio: as maneiras que
rexeron de conserva-lo oficio durante a vida activa e
de transmiti-lo ós demais, os costumes relacionados
coa alimentación do destilador polas aldeas de traballo e outra serie de aspectos relativos a modalidade
de traballo e de vida destes esforzados alquimistas
rurais.

toabastecemento doméstico anual. Así, considero que
de non promulgar outra norma adicional que apoie a
permanencia da vella actividade artesá, –o que vai ser
difícil– o máis seguro é que os pequenos produtores
de bagazo se vexan privados, a un corto prazo, dos
servizos que estes destiladores tradicionais lles ían
levar. No momento actual están sendo os campesiños amantes da tradición, e os últimos profesionais
do destilado ambulante que continúan visitando as
zonas de costume, os que están mantendo activo
este oficio de destilador ambulante tradicional co seu
modo de vida e cultura de oficio, tan peculiares, dos
que imos tratar no que segue, segundo a seguinte
contextualización e delimitación do tema.

Estamos asistindo, polo tanto, a un progresivo esmorecemento de todo o que caracterizou o desenvolvemento tradicional desta enxebre actividade
artesá. Os últimos destiladores solitarios, extrapolados temporalmente por fóra do seu fogar ó lado
do alambique, non resistiron as novas esixencias da
Administración autónoma, e a maioría xa renunciou
“saír á estila” anual como tiña por costume facer. Con
eles tamén desaparece a maxia e o misterio que os
acompañaba. Ós nenos da escola non lles é doado
contemplar como ata agora, ese espectáculo insólito
da destilación artesá que uns exóticos “alquimistas”
elaboran diante da súa casa, e os aldeáns vense privados de visita-lo alboio do profesional para conversar
e degusta-los grolos desa augardente que ollan saír
destilada do alambique cheo de misterio.

1.1. O INTERESE POLO ESTUDO DO
DESTILADO DE BAGAZOS DE VIDE
Contamos cunha vella tradición sobre a arte de
destila-los bagazos procedentes da uva da vide que
xustifica o interese por estudar este tema das augardentes e licores artesáns que se seguen elaborando,
distribuíndo e consumindo na Galicia actual. Unha
proba deste interese son as aportacións feitas por
estudosos do tema como Miguel de Burgos (1824),
Eliseo Alonso (1967), Alonso del Real (1972), P.
Reventós (1972, 1986), Xosé Posada (1982, 2003),
I. Orriols (1990, 1993), Xosé Platero (1992, 1995),
G. Bersini (1993), Fuentes Castiñeira, J. (1993) X.
L. Hernáez Mañas (1994,2004), que constitúen só
unha mostra da longa lista de estudosos desta arte
do destilado de bagazos que aínda se conserva no
colectivo de campesiños que se viñeron dedicando
ó oficio de destilador de bagazo57 durante a maior
parte da súa vida activa.

A lei e o progreso así o esixen e o oficio tradicional
pérdese. A actual lexislación en vigor regulando a
práctica do oficio está afectando á esencia do mesmo
e asentándolle un golpe de morte. Ós destiladores tradicionais condiciónaselles a desenvolve-lo oficio dun
xeito diferente a como o viñeron facendo ata a actualidade, e ós pequenos produtores de bagazo limítaselles a cantidade de kgs. que agora lles está permitido
destilar56. Doutro lado, o incremento progresivo do
custo da destilación dunha “potada” de bagazo tamén
os incita a destilar só aquelas que precisan para o au-

No que segue tentarei observa-lo modo como se viña
practicando a técnica de destilado dos residuos orgánicos, raspoxos, e sustancias orgánicas e minerais
procedentes das uvas de vide, chamados tamén lías,
viñazas, e feces, que levaron –aínda levan– a cabo os
profesionais do destilado, e de presenta-lo sistema de
cultura deste oficio tradicional, protagonizado por

55. O ritmo e duración da tempada anual de traballo depende da demanda do servizo, das cantidades de bagazo e da habilidade dos profesionais
para rete-los clientes no turno que lles corresponda sen que decidan levalo a outro destilador instalado na zona ou próximo á zona.
56. No referido Decreto 221/1989, do 19 de outubro (DOGA, Nº 211, do 3 de novembro de 1989, recóllese a seguinte condición que deben ter
en conta estes campesiños: "Que a cantidade máxima, por colleiteiro e ano, sexa a equivalente á dos bagazos procedentes de 1200. kg. de uva"
(Artigo 1º, apt. 2. c.)
57. Coñecido cos nomes de augardenteiro, festeiro, alambiqueiro, queimador de bagazo e outros.
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campesiños que andaron desenvolvéndoo polas diferentes zonas vitivinícolas do País. Para isto escollo o
colectivo de destiladores procedente do Concello de
Sober (Lugo) que viñeron dedicándose dende antigo o
desenvolvemento ambulante desta actividade artesá.
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TÁBOA I
COLECTIVO DE AUGARDENTEIROS AMBULANTES DE SETE PARROQUIAS DO
CONCELLO SOBER, QUE TEÑEN SAÍDO “A ESTILA” ENTRE 1970 E 1995
PARROQUIAS

Son varios os factores que xustificaron a presenza
continuada do oficio de destilador ambulante tradicional polas aldeas vitivinícolas do país, ate o intre
en que as circunstancias actuais os insta a desaparecer. De entre eles enumeraremos tres fundamentais
cales son: 1) O feito de que os pequenos produtores
de viño gardan as viñazas ou bagazos para destilar.
2) Que o líquido destilado, a augardente, emprégase
como bebida de consumo cotián entre a poboación
rural. 3) Que a maioría dos campesiños produtores
de bagazo e consumidores de augardente non saiban
elaborala, ou non dispoñan da destiladora para facelo. A conxunción dos tres elementos xustificaban
as visitas e presenza anual dos protagonistas deste
estudo polas aldeas das diferentes comarcas vitivinícolas de Galicia.

ACTIVOS

RETIRADOS

FALECIDOS

TOTAIS

PROENDOS

  3

20

  7

30

ANLLO,S.EST.

38

26

28

92

ANLLO,S.MRT.

16

13

21

50

BARAMTES

11

  6

14

32

SAMTIORXO

  2

  6

  6

14

PINOL

  1

  4

  6

11

BOLMENTE

29

15

30

74

101

129

161

400

TOTAIS

Fonte: Elaboración propia a partir de datos “in situ” recompilados de augardenteiros e outros informantes das parroquias que se citan.58

A precedente relación danos idea da vitalidade do
oficio nestas parroquias campesiñas do concello
de Sober, e do movemento de poboación que xera
nelas anualmente a práctica desta actividade ambulante. Aínda hoxe, a pesar dos condicionamentos
que impuxo á práctica do oficio o Decreto da Consellería de Agricultura da Xunta de Galicia promulgado en 1989 por medio do que se regula a elaboración artesanal de augardentes para consumo familiar nas explotacións agrarias (Decreto 221/89.
DOG.211, do 03.11.89), existía nestas parroquias,
no ano 1995, un colectivo de 101 profesionais que
seguen activos neste oficio que desenvolven polas
zonas de traballo habitual. Na relación aparecen
identificadas tamén as dúas parroquias do concello que máis se teñen distinguido en contribuír á
especialidade cun maior número de profesionais.
Os datos da táboa asinan para San Esteban de Anllo 92 ambulantes nos derradeiros 25 anos dos que
38 continúan no exercicio activo da profesión e
74 para Bolmente dos que perviven no oficio 29.
A superioridade destas parroquias sobre as demais
do concello nesta misión de proporcionar homes á
especialidade é corroborada por outro tipo de observacións dos informantes, como este comentario
do augardenteiro que nos di: Bolmente xunto con

Estudarei, deste colectivo de artesans, os seguintes
tres apartados do seu oficio, a saber: A) Identificación
dos alambiqueiros de Sober obxecto de estudo; B)
O desenvolvemento do oficio na área de acción profesional, e C) A transformación e cambios no oficio de
alambiqueiro ambulante tradicional.

1.2. IDENTIFICACIÓN DO COLECTIVO DE
AUGARDENTEIROS DO CONCELLO DE
SOBER
Tiven ocasión de coñecer un importante número de
membros do colectivo actual de augardenteiros de
Sober (Lugo), dos que recadei informacións orais sobre esta especialidade artesá. En base a estas informacións de campo velaí os integrantes deste colectivo
de Augardenteiros de Sober, que viñeron visitando
as comarcas viñateiras galegas, e que unha manchea
deles as seguen visitando para elabora-los diferentes
tipos de augardente artesá.

58. Velaí os principais informantes do concello de Sober (Lugo) que proporcionaron os datos da relación: D. Francisco Pérez Pérez, D. Belarmino
López Alvarez, D. Ignacio Rodríguez Rodríguez, D.José Piñeiro Bahamonde, D. José Vázquez Fernández, D. José Antonio Mosquera, D. Gumersindo
Fernández. Quixera, ademais, deixar constancia do meu agradecemento ós demais amables informates das parroquias de Sober, que proporcionaron
datos de interese para a elaboración deste traballo.
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(San Esteban de) Anllo son as parroquias das que
máis homes saíron “a estila”. Se me poño a contalos penso que nesta parroquia (de Bolmente) quitaría polo menos cen augardenteiros...¡No tempo da
estila non quedaba un home!. Xa o dicía o cura:
“Aquí ó que ven á estila xa non queda un home
na misa”... Todos se van a Pontevedra; por aquí
todo llo debemos a Pontevedra. (Augardenteiro en
activo de Bolmente, Sober. Maio de 1995). Unhas
observacións semellantes fanas os augardenteiros
informantes de San Esteban de Anllo que hoxe continúan practicando o oficio. Pero mellor que sinalalos comentarios que fan, será presenta-lo resumo
dos datos de campo que dispoño desta parroquia
rural, que nos permite saber como as aldeas da
mesma contribuíron á pervivencia da profesión e
a maneira como seguen a face-lo na actualidade.
A seguinte relación recolle eses datos e presenta
os augardenteiros ambulantes desa parroquia distribuídos polas aldeas de procedencia, ou de residencia, durante todo o tempo do ano que non se
dedicaban ó desenvolvemento do oficio.

ACTIVO

RETIRADO

FALLECIDO

7

11

8

26

CAMPO DE ANLLO

3

3

2

  8

CIGUEÑEIRA

3

1

-

  4

BURDALLA

5

1

4

10

NOGUEIRA

13

1

4

18

CASTINANDE

1

1

-

  2

BOUZA

1

-

-

  1

ORTÁS

O

1

2

  3

SOUTONOVO

0

2

1

  3

PORTIZÓ

0

1

3

  4

REGUEIRO

1

1

2

  4

POUSA

0

1

1

  2

CUÑAS

4

2

2

  7

38

26

28

92
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Os nomes que reciben estes destiladores ambulantes,
e tamén os que non o son, varía dunhas comarcas a
outras. En xeral a este alquimista rural noméase “augardenteiro”. Pero tamén se empregan outros nomes
como: alambiquiero, que é o que se lle dá nalgunha
zona de Monforte de Lemos (Lugo) a quen practica
este oficio; alquitareiro chámanlle os campesiños
dos concellos de Verín, Lobios e Bande (Ourense),
Portomarían (Lugo) e, tamén en Figueirido (Pontevedra); poteiro nos arredores da cidade de Ourense;
cañeiro foi o nome que usaron para referirse a el os
clientes dos concellos pontevedreses de Combarro,
Meaño e Sanxenxo, cando os visitei recadando datos
sobre o tema.

1.3. O DESENVOLVEMENTO DO OFICIO:
UNHA VIDA Ó LADO DO ALAMBIQUE

TOTAIS

ARROXO

T

Esta síntese de datos adquire todo o seu valor ó revelarnos que nos achamos diante dun oficio ambulante que
veu sendo adoptado por campesiños de tódalas aldeas
da parroquia, e que aínda hoxe o seguen practicando
varóns procedentes da maioría delas. Isto significa que
non se trata dun oficio ambulante seguido por uns cantos fregués senón dunha actividade que ofrece unha
alternativa de saída temporal a un importante número
de varóns adultos desta comunidade, o que sen dubida
inflúe no ámbito económico e social da mesma.

DISTRIBUCIÓN POR ALDEAS DO COLECTIVO DE ALAMBIQUEIROS DA
PARROQUIA DE SAN ESTEBAN DE ANLLO (SOBER) NO MOMENTO DA
ELABORACIÓN DO ESTUDO DE CAMPO (1995)
ALDEAS

R

Tódalas tarefa do proceso de destilación do bagazo
esixen unha atención constante do profesional, que o
obriga a face-la vida ó lado do alambique. No interior
do alboio, ó lado da parede onde ten instalado o alambique pasará o augardenteiro de Sober días, noites
e semanas enteiras sen saír, pois o traballo de destilar necesita da súa presenza constante e o alambique
dos seus coidados. Cando non dispón dun axudante
posto polos clientes, ou un dos que el mesmo se fai
acompañar, o oficio obrígalle a permanecer todo o
tempo en actividade alimentando o lume, regulando
a temperatura e supervisándoa á miúdo, como a leite
sobre o lume, controlando o remate de cada proceso,
baleirando o pote dos residuos e volvendo a enchelo
con bagazo novo, unha vez e outra até rematar.
Todo isto fai que o traballo que desenvolven estes augardenteiros sexa cualificado de “moi escravo”, e súa
vida no alboio de “moi dura”.

FONTE: Elaboración propia a partir de informacións recollidos “in sito” de
augardenteiros da parroquia de San Esteban de Anllo (Sober). Ano 1995.
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As testemuñas constatando estes dous trazos da vida
profesional do augardenteiro ambulante son abondosas: a vida que levan é moi escrava”, “facían un
traballo duro, ou pasaba no alboio os días e as noites atendendo ó alambique, durmindo por tempos e
como podía tirado sobre unha manta ata que despois xa trouxo unha ‘colchoneta’. Aínda que a varios
destes informantes lles parece que “gañan moito”
no desenvolvemento do oficio, xustifícano en base a
esta escravitude do oficio que lles esixe traballar “día
e noite” convertendo a súa vida en “moi escrava”.
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semanas e meses de “campaña de estila”, á beira do
seu vello alambique tradicional que transportaban
dun lado a outro do “partido” de traballo que conservaban, especialmente nas subzonas vitivinícolas da
provincia de Pontevedra.
1.3.1. O período de campaña

Os augardenteiros ambulantes veñen inaugurando
a campaña na primeira quincena de outubro e empezan a volver a partir de mediados de xaneiro. Dependendo da extensión do “partido” de traballo que
se teña, da colleita que houbera, da abundancia de
traballo que lle proporcionen os clientes das zonas
que visitan, os augardenteiros estiran ou encollen as
tempadas de ausencia do fogar, de modo que en xaneiro volven os primeiros e ben avanzado marzo ós
últimos. Así o afirman os informantes de máis longa
experiencia na actividade cando din: Se vai á estila
a partir do 10 de Outubro. A “estila” pode durar até
marzo. Eu teño saído para a casa o 14 de marzo
para celebra-la miña onomástica que senón aínda
me quedaba. Durante a saída viña á casa uns días
pasa-lo Nadal e fin de ano. O resto do tempo nin viña
á casa nin vía a cama. (Información de Xosé Pérez, 70
anos. Anllo, Sober. maio de 1995). Outro informador de
Proendos, con 57 anos continuos de experiencia profesional, tamén se manifesta sobre as saídas de traballo que levaba a cabo antes de xubilarse: A mediados
de outubro xa se ía facer augardente. Eu andaba en
compaña doutro e marchabamos na primeira quincena entre o doce e o dezaseis de outubro. Eu marchaba entre o catorce e o dezaseis e votaba en Pontevedra un mes e medio ou dous. Logo viñamos para
Ourense e votabamos outro mes e medio ou dous...
Eu remataba a tempada a mediados de marzo (D.

A natureza do traballo implica que os augardenteiros ambulantes de Sober permanezan todo o tempo
ó lado do alambique profesional, no interior dos alboios onde comen, dormen, e destilan todo o tempo
da estadía de traballo. Sen embargo, hai outros aspectos máis positivos da vida da aldea que se desenvolve
nestes alpendres mentres o augardenteiro os habita
durante a estadía laboral que merece a pena constatar. En efecto, a xente acudía á miúdo a acompaña-lo
profesional no traballo, e durante o tempo que permanecía na aldea o alboio do augardenteiro convertíase
no punto de atracción da xente do lugar, semellante
ó forno comunal ou ó obradoiro do artesán local. O
alboio era para os rapaces da aldea o lugar onde atopaban un espectáculo insólito. Para as persoas adultas era o local onde se podía ir conversar con este
alquimista alleo que sempre chega con algunha novidade. Se fai frío ou chove, a xente pode ir proba-la
augardente do veciño e conversar con máis vagar. Así
que aínda participando das referidas condicións de
traballo e de vida, o augardenteiro ambulante pouco
tempo pasaba en soidade. Os clientes –nos di un profesional– ás noites, botaban comigo até as dúas ou as
tres da mañá e falábase de todo. Non había televisión
e viñan pasa-lo tempo xunta min ó alboio. Debido a
que ninguén poñía reparo á proba da augardente
que saía do alambique e que os grolos se sucedían,
a xente íase animando e –continúa o informante–
“contaban historias, cantábanse cancións, asábanse
castañas e ata se tiraban ‘fuegos’. Desta maneira a
vida á veira do alambique era compartida por tódolos
veciños e o profesional. Este alimentando o lume do
alambique e atendendo as fases do proceso da destila
e a xente da aldea utilizándoo como un pretexto para
o divertimento local. Inmersos neste ambiente de
duro traballo e diversión momentánea alternantes,
os augardenteiros ambulantes de Sober foron vivindo

Gumersindo. Proendos, Sober. Maio de 1995).

Estes augardenteiros ambulantes preparan as saídas con tino pensando por onde lles convén mellor
empeza-lo percorridos que se propoñen facer pola
zona (“partido”) de traballo. Pode que decida visitalo “partido” que atende anualmente antes de irse e
aproveite para leva-lo alambique e observa-lo bagazo
que na tempada que empeza vai destilar, pero tamén
lle basta con mandar un recado informando de que
en tal data vai chegar. Unha vez na zona, é a clientela a que corre coa alimentación do profesional e co
transporte do alambique dun alboio a outro das casas
e aldeas do “partido”. As comidas son servidas no al94
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boio polas familias para quen traballa no momento de
chega-la hora de comer, ou pagadas para que contrate
unha taberna ou casa campesiña que llas sirva. Como
practicamente todos os veciños teñen algún bagazo
para destilar sucede que ás veces o alambiqueiro permanece nun mesmo lugar até que remataba o traballo
na aldea. Neste caso cada familia transportáballe ó
alboio o bagazo, e lévalle ou págalle as comidas que
lle correspondía mentres está destilando para ela,
dándose á miúdo o caso de que unha casa trae a comida e outra a cea, ou unha trae o almorzo e outra
o xantar. Cando o profesional remataba de destilar a
xente do lugar encárgase de leva-lo alambique até o
seguinte emprazamento. Faise así para non ter que
esperar nin o augardenteiro nin o cliente; aquel,
a que cheguen as persoas que o levan, e este, a que
remate o profesional coa derradeira potada que está a
destilar. É o máis práctico, polo tanto, que no interior
das aldeas “partidos” o leve á casa que remata (de
destilar) porque así tamén llo traen a ela cando lle
chega a súa quenda.
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foron sempre patróns de alguén que lles axudou.
Outros andaron sempre a medias con outro veciño
ou coñecido. Tamén hai augardenteiros que experimentaron todas estas formas de ir ‘á estila’, pasando
algúns anos en cada unha delas. Os que máis tempo
permaneceron no oficio, foron os que tiveron máis
oportunidades de compartir con outros o ‘partido’
de traballo, primeiro de criados, logo de compañeiros, e por último sós ou de patróns. No seguinte fragmento de entrevista recóllese o modo como levou a
cabo as saídas de traballo o augardenteiro ambulante
que nos informa, no decurso dos 57 anos de exercicio activo da especialidade. Segundo imos observar,
ten saído de criado dun familiar mentres aprendeu
o oficio, e só ou formando equipo con outros profesionais en outras etapas da súa vida activa. Pero atendamos ó que el mesmo nos di: Ó principio fun de
criado de meu pai. Cando tiña 13 anos levoume con
el pola zona de Vigo. Andei con el por aquela zona
aí polo ano 1936. El tamén andara de criado con
outro augardenteiro. ... Despois viñemos para aquí
e andáramos os dous co alambique pola zona de
Monforte (Lugo) e pola de Verín (Ourense). Así andei
entre os anos 1940 e 1946, ... Despois eu fun á estila
con Victoriano á zona de Pontevedra. Destilamos por
Campolongo, Salceda, San Maritiño e por esa zona.
Así até os anos 1950. ...logo fun a Pontevedra e andei
destilando só arredor de 37 anos pola zona de Salceda e Campolongo. Por toda esa zona andei destilando eu só. ... Despois xa fun con este veciño, o pai
de Alfonso, e faciamos o partido de Pontevedra e logo
viñamos face-lo de Ourense, destilando por Castadón e esa zona próxima a Ourense. ... Así fun ‘á estila’ cincuenta e sete anos, até fai uns cinco que parei
de ir. (Información de D. Gumersindo, 74 anos. Proendos,
Sober. Maio de 1995). Dispoño de abondosos exemplos
semellantes de augardenteiros ambulantes que cultivaron estas tres formas básicas de practica-lo oficio
pero baste o referido para deixar constancia delas.
Observamos que non tiñan porque ser fases sucesivas no decurso da vida activa dun profesional.

A modalidade de transporte do alambique máis tradicional é a de cargar cos elementos “ás costas”. Din os
augardenteiros que nos informan, que se xuntaban
tres ou catro (persoas) e marchaban co alambique
para outro lado, da aldea ou da zona de traballo. Pero
tamén se transportaba “montado sobre unha cabalería”, ou “nun carro de vacas”, e, máis recentemente,
xa se levaba en “tractores” e en “coches” que poñen
os clientes. Na actualidade a Administración autonómica obriga a manter fixo o alambique nun alboio
local, e estas formas de transporte só as conserva
algún profesional reticente a adaptarse ás novas circunstancias da profesión. Hoxe, é o bagazo o que se
leva en sacos, capazos, e contedores adecuados até o
alboio no que o augardenteiro ten instalado o alambique que permanece fixo todo o tempo. Dependendo
de como sexa “o trato”, os bagazos son transportados
polo augardenteiro ou os clientes, segundo os casos.
Normalmente fano os clientes adaptándose á quenda
que lles vai sinalando o augardenteiro.

1.3.3. Conservación das zonas de traballo
1.3.2. Formas de saír a destilar

O augardenteiro de Sober tenta conserva-los clientes
todo o tempo que visita o “partido”, desde que logra
introducirse nel ata o intre de retirarse. Cando o vello
profesional decide traspasa-lo a outro augardenteiro
familiar ou coñecido, debe ocuparse de introduci-lo
para que os clientes saiban quen, chegado ese mo-

As modalidades de saídas de traballo que cultivaron
estes augardenteiros de Sober tamén son diferentes
segundo os casos. Hainos que empezaron saíndo “a
estila” como axudantes dun augardenteiro experimentado e logo continuaron o traballo solos. Outros
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mento, o vai substituír. O máis corrente é que estes
“partidos” se herden como se se tratara de bens, e
que antes de retirarse o vello profesional prepare a
quen vai seguir atendendo o traballo na zona. Se ten
fillos dedicados ó oficio, o máis seguro é que sexa un
deles quen continúa na zona a tradición familiar. No
caso de ser irmás ou outros familiares achegados os
que se quedan coa zona, deberán merca-lo alambique
e dar algo en troco pola cesión. Dos datos que dispoño sobre o tema deduzo que ten sido a transmisión
de pais a fillos a fórmula de cesión máis común deica
o presente. A seguinte información, que recollo na
aldea de Arén da parroquia de Samieira (Poio. Pontevedra), fai alusión a estas cesións levadas a cabo entre os membros dunha familia de augardenteiros que
andaron destilando estas aldeas nas derradeiras xeracións. Velaí a información que dous veciños de Arén
transmiten: A esta zona aínda hoxe veñen cañeiros
da zona de Monforte de Lemos. O Vilas vai a Raxó,
outro vai a Chancelas, outro a Dorrón, e por aquí
(Aren) ven tódolos anos un cañeiro que se chama
‘Julio’. É fillo de outro cañeiro que viña antes, o Caetano, que tamén andou facendo caña por aquí. Pero
–continúa o outro– antes de Caitano xa viña seu pai
que se chamaba Ramón. Ese tamén destilaba en casas de Dorrón, Chancelas e en Sinás... E antes dese
Ramón –sinala o primeiro– xa andou destilando
Francisco, seu pai, que percorreu tódalas casas. (Veciños de Arén. Samieira, Poyo. Agosto de 1995). Pero non
sempre era así. O augardenteiro independente tamén
tentará cede-la súa zona de traballo a quen lle convén
de acordo co trato que fagan os dous. Cando o “partido” é extenso e da traballo para dous, o propietario
do alambique é probable que teña un rapaz que lle
axuda mentres aprende, ou que leve un veciño para
compartir a medias con el as tarefas que implica a
destilación. Nestes casos é normal que chegado o
momento de retirarse un deles, sexa o outro quen se
quede atendendo os clientes do “partido”, pagando
–se é o caso– o que corresponda polo alambique.
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excepcionalidade desde fai tempo. Este modo de
destilación prohibiuse por unha lei do alcol promulgada en 1936, aínda que o deputado por Carballiño Calvo Sotelo conseguiu unha moratoria para
Canarias e para Galicia. En Canarias xa fai anos que
desapareceu e en Galicia coa entrada de España no
Mercado Común Europeo tamén debía desaparecer.
Non o ten feito aínda pero nos derradeiros cinco
anos están aparecendo cambios no modo de practica-lo oficio para axustarse ás novas condicións que
impón a Administración neste método de destilación
tradicional. Agora estes ambulantes están sometidos
a un regulamento das augardentes de Galicia agrarias (Decreto 221/89. DOG.211, do 03.11.89), por
razóns sanitarias e fiscais estes augardenteiros ambulantes deben manter fixo o alambique nun lugar
estable e acondicionado do “partido” de traballo,
pagar un imposto asinado a cada litro de augardente
destilada polo método do alambique ou da alquitara
e non destilar para cada explotación agraria máis
augardente cá autorizada. A nova situación está motivando un aumento no prezo que os clientes deben
pagar pola destilación dos bagazos e tamén que moitos augardenteiros decidan deixa-lo oficio por non
querer axustarse de vellos ás condicións que agora
lles pon a Administración. Pero a transformación
actual do sector non se debe só a estas dúas razóns.
Aparecen outros factores que inflúen no gradual
abandono do oficio por parte destes augardenteiros
ambulantes tradicionais, así como nos cambios que
hoxe está a experimentar a práctica cotiá do oficio.
Algúns dos que máis parecen estar afectando ó progresivo abandono da actividade entre os membros
do colectivo de augardenteiros de Sober, dos que
me veño ocupando, son os que presento na seguinte
síntese de datos:
a) Desaparecen a maioría dos alpendres nos que viñan asentando os alambiques polas zonas de traballo.
Estes alboios foron quedando destruídos co tempo e
os propietarios non os recuperaron ou, se o fan, danlles outro destino e os augardenteiros xa non poden
continuar desenvolvendo o oficio neles. As expresións e comentarios do tipo: Agora pérdese o costume
porque os cañeiros non teñen alboio onde se asentar,
aparecen como indicadores desta situación.

1.4. TRANSFORMACION E CAMBIOS NA
PROFESION
Os augardenteiros ambulantes viñeron compartindo circunstancias diversas no desenvolvemento
do traballo, debido a que este tipo de destilado polo
método tradicional do alambique veu sendo unha

b) Na actualidade son algúns veciños os que se fan
cun alambique e póñense a destilar eles mesmos a au96
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O alambiqueiro artesán pasa todo o día ó lado do alambique alimentando o lume e atendendo as diferentes
fases do proceso de destilado do bagazo.
Galicia Antropoloxía. Tecnoloxía Agraria Oficios. A Coruña, 1997.

gardente que consumen, prescindindo dos servizos
do augardenteiro profesional. Na parroquia de San
Xoán de Dorrón (Sanxenxo), foi onde se confirmou,
que xa nesta parroquia hai dous que teñen alambique e fan eles a augardente. Por aquí agora moitos
mercan alambiques e fana eles.

sobre o custo do destilado do bagazo que levan ó
profesional, ninguén recea en dicir: Agora é moi
caro, agora aínda que poñas o bagazo xa sae moi
caro facela. Formulada a pregunta sobre o prezo
que se paga por ‘potada’ de bagazo tampouco reparaban en dicir, no ano 1994, que: Cobran a cinco
mil pesetas a potada” e “a (augardente) de herbas
a cinco mil quinientas, pero pon el todo; en Agosto
de 1995, outro informante contestaba así: Este ano
cobráronme 5.500 pola “potada” e agora cobran
a 6.000 porque din que hai máis gasto. Eles (os
augardenteiros) din que teñen moitos impostos e se
llos soben algo, a ti aínda che van subir máis. Deberei aclarar que se estaba referindo a “potada” de
bagazo, isto é volumes de augardente destilada non
superior a 16 litros; e, ademais, que a expresión
pero pon el todo, significa que é o augardenteiro
quen aporta tódolos ingredientes –herbas, froitas,
colorante...– da fórmula que emprega na elaboración da augardente de herbas.

c) O consumo da augardente decrece cada ano ó non
bebela a poboación moza das aldeas. Isto é, polo menos, o que se deduce dos comentarios recollidos no
concello de Sanxenxo (Pontevedra) dos informantes que din: Agora por aquí faise menos augardente
porque a xuventude non a toma e non ten saída.
Perdeuse ese costume que tiñamos antes..., e a necesidade de autoabastecemento doméstico da bebida
é menor.
d) Cada ano é máis elevado o prezo do destilado do
bagazo e os campesiños mandan destilar so unha
parte do que dispoñen. Cando se lles pide a opinión
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e) A existencia actual de manter fixo o alambique nunha casa da zona que antes percorría
o augardenteiro. Esta nova condición imposta
pola Administración afectou a todo o colectivo
de augardenteiros ambulantes, que deberon
deixar de andar co alambique por tódalas aldeas que visitaban, como acostumaban facer até
agora. isto tamén traerá consigo variacións nas
relacións que estes augardenteiros viñan mantendo coa xente das aldeas que visitaban. Desde
que non os visitan nas casas, cada ano que pasa
estas relacións vanse facendo máis impersoais.
Por outra parte, a un sector dos clientes habituais cústalles admitir que o artesán se decidira
por outra aldea diferente da súa para instalar
permanentemente o alambique. Houbo quen ó
principio preferiu deixar de face-la augardente
de costume antes de ir destila-lo bagazo ó local
onde o mantén instalado. No seguinte comentario algúns campesiños afectados enfocaron a
problemática deste xeito: Agora –apunta o informante– a lei obrígaos a poñelo (o alambique)
fixo nun sitio da parroquia. Pero iso tamén lles
crea algún problema porque pode dicir un veciño: E logo porque non o instalou aqui. Eu a
esa casa non llo levo (o bagazo), ou: eu con ese
home –veciño – non me levo (trato), e tira o bagazo. Pérdeo e non llo leva para que lle fagan
a augardente”. Aínda que non se chegue a este
extremo, o feito de permanecer estable nun lugar afecta ó oficio no sentido de que os clientes que antes facían a augardente na casa, agora
vense na necesidade de transporta-lo bagazo até
o local de destilación, e moitos que non dispoñen de medios adecuados de transporte prefiren deixar de facela, ou levan menos bagazo có
que tiñan por costume destilar. Isto, en efecto,
repercute tamén nese decaemento do número
de augardenteiros ambulantes que se instalan
polas zonas vitivinícolas de costume.
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bos parece ser maior. Polo que respecta ós augardenteiros ambulantes de Sober, na datas en que
se elabora este informe veño de constatar como
os catro augardenteiros ambulantes da pequena
aldea de Francos da parroquia de Proendos (Sober), que saíron anualmente “á estila” por diferentes parroquias do rural pontevedrés, xa decidiron
deixar de ir, un despois de 15 anos de practicar
este oficio ambulante, outro logo de exercelo 35,
o terceiro decidiu retirarse despois de telo desenvolto 55 anos ininterrompidos, e o cuarto porque
o imprevisto falecemento o privou de continua-la
estadía na zona onde veu practicando o oficio os
derradeiros corenta anos.
Máis ou menos conscientes das actuais circunstancias apuntadas, os integrantes dos colectivos
de augardenteiros tradicionais procedentes do
concello de Sober, ou de calquera outra localidade surtidora desta crase de profesionais, atópanse hoxe inmersos no dilema de continuar no
oficio conforme ás novas condicións de traballo
e vida máis estable, nunha aldea determinada do
“partido” de traballo, ou ben retirarse definitivamente co alambique para o fogar onde permanecen o resto do ano. Unha parte dos augardenteiros
galegos que tiven ocasión de coñecer áchase cavilando que tipo de orientación tomar. Outra xa se
tiña decidido pola primeira, e nos máis dos casos
foi a segunda alternativa a escollida debido a que,
na súa opinión, cada ano é máis difícil continuar
practicando a especialidade. Aqueles que emitiron comentarios do tipo que se escolle para dar
remate a este estudo, están manifestando o trazo
que nos derradeiros anos semella estar caracterizando a situación do oficio de augardenteiro
ambulante tradicional: Eu fun máis de 30 anos
‘á estila. Empecei antes de ir a ‘mili’ (servizo militar) e andei no oficio até os corenta e sete anos.
Agora teño 52 e deixei de ir fai uns catro anos
cando se puxo mal a cousa. Eu ía con un veciño
desta mesma aldea. Pero empezaron a subi-los
impostos, e para quitar un xornal hai que cobrar
moito e á xente non lle compensa. Así que desde
o ano 1990 deixaron moitos igual ca nós. Pero
eu sei que a xente está polo [método do] alambique e pola augardente artesanal. (Información de

Todos estes motivos que sería fácil avalar con toda
unha serie de informacións de campo que omito
nesta ocasión, producen os seus efectos tanto no
colectivo de clientes que continúan solicitando
os servizos do artesán, como no de augardenteiros ambulantes galegos dedicados a destilar cos
métodos do alambique e alquitara tradicionais.
Cada ano que pasa o descenso progresivo en am-

D. Xosé Álvarez Vázquez. Mer (Proendos. Sober). Maio
de 1995).
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Do artigo de Castro Voces, Raigame nº 16.

2. AS CUADRILLAS DE SEGADORES
GALEGOS

alí continuar a Madrid, Estremadura, ambas Castelas e
Andalucía, especialmente cando alude ós 175 ou 200
que se xuntaban en Bande, os 200 de Allariz; os 50 ou
60 de Muíños, os de Verín, Xinzo, Celanova, o Bolo,
Vilariño de Conso en Ourense, e os que, procedentes
de fértiles terras de Ribadeo, Mondoñedo, Vilalba,
Santabaia, San Lourenzo, San Simón, Santa Marta
de Lugo, e Pontes de García Rodríguez de A Coruña
e aínda Pontevedra, daba o seu continxente pois Arbo
e o partido de A Cañiza subministraban brazos para
tal labor, atopando que aquel, no ano 1847, mandou
segundo datos oficiais 59 homes” (VÁZQUEZ, 1948: 319).
Todos estes colectivos de galegos en camiño cara os
campos de seitura casteláns, o mesmo que aqueloutros
que permanecían segando polo interior do País, hoxe
teñen desaparecido substituídos pola moderna mecani
zación do campo que rematou de xeneralizarse a partir
do ecuador do século actual. Pero nos tempos clásicos
desta ambulancia, que é posible que abrangan desde
ó século XVI no que xa é posible atopar testemuñas
da saídas dos nosos campesiños ás segas do reino de
Castela, até a década do 1960-70 na que desapareceron
de todo, a presenza de segadores galegos nos campos

Trátase dun colectivo de ambulantes tradicionais que
hoxe desapareceu por completo. Sen embargo aínda
tiven ocasión de conversar con veteranos segadores
oriúndos de Sandiás (Ourense), Friol e Guitiriz (Lugo),
Curtis e Sobrado dos Monxes (Coruña), que lembran
con viveza as condicións de traballo e de vida sobre
os campos de trigo das mesetas castelás, ou sobre os
campos de cereais dalgunhas casas fortes do noso
País. As idades en que estes segadores empezaron ir
á seitura era arredor dos 18 anos, pero anteriormente,
sabemos que era entre os 15 e 16 e continuaban indo
até cumpridos os cincuenta anos. De acordo coa idade
do traballador seranlle encomendadas tarefas diferentes. Así, no estudo “Galicia e as segas en Castela” de
A. Vázquez Martínez, se especifícase que estas idades
eran, de 18 a 45 anos para os segadores, de 14 a 16
anos para os atadores e de 16 a 18 para os servidores (VÁZQUEZ, 1948:319); e tamén constata este autor
o numeroso continxente de segadores galegos que se
ían xuntando en distintas vilas de Galicia para desde
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casteláns foi sempre constante e abundante. Se damos creto ós datos que nos ofrece Lucas Labrada na
Descrición económica del Reino de Galicia (1808),
contábanse por decenas de milleiros estes galegos que
saían a gañar un xornal, segando ou desenvolvendo calquera outro labor por fóra do seu concello de orixe.
Tal como especifica o autor (trd.): “Saian tódolos anos
polo mes de abril e maio a gañar un xornal ós reinos
de Castela, un número maior de 30.000 homes e mulleres volvendo polo mes de agosto” (LABRADA, 1971:189);
e segundo destaca o historiador Xixirey, da provincia
de Ourense no século XVII saía xente a moreas, procedente non só das zonas monterías senón tamén das
bisbarras produtoras de cereal e incluso vitivinícolas,
debido á depreciación experimentada polos viños do
Ribeiro e Valdeorras. Trives, O Bolo, a Limia, Ribadavia, O Barco e a Terra de Monterrei aportaban anualmente un gran número de segadores e vendimadores
quen ían a traballar a Castela. (XIXIREI, 1988:45-46). A
xente íase á sega en cuadrillas de segadores ás que lle
imos dedicar atención. Permanecían traballando a reo
por Castela a Vella e Castela a Nova, Estremadura, e Andalucía, máis ou menos un mes, sempre nunhas condi
cións de traballo e de vida excesivamente duras.
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Zamora e Fontesauco, a 26 quilómetros de Zamora,
“cara a mediados de maio”, e que “o regreso dos que
volvían polo mesmo camiño acostumaba ser a finais de
xullo ou principios de agosto” (MORALEJO, 1950: 441443). Pero estas datas varían segundo as comarcas galegas de onde parten as cuadrillas e aqueloutras a onde
se dirixen segar. Así, outro estudoso do colectivo de segadores que partiron durante o presente século, desde
os concellos de Vilalba, Xermade, e Guitiriz, na Terra
Chá lucense, indica que estas cuadrillas “normalmente
saían a finais de Maio ou comezos do mes de xuño”...
“adoitando situarse simbolicamente no día da Virxe
(15 de Agosto) como data de chegada ás súas aldeas
de orixe” (FERNANDEZ SANTIAGO, 1995: 186, 200).
Noutros casos, os propios informes protagonistas inciden en que eles mesmos viñan saíndo da aldea case
sempre dentro da primeira quincena de xuño, e a tempada de sega viña durando un mes e medio ou dous.

2.2. DESENVOLVEMENTO DA VIAXE ÓS
LUGARES DE TRABALLO
Durante a viaxe, conforme se ía pasando polos pobos da ruta os colectivos de segadores ían engordando debido á inclusión doutras cuadrillas que se
sumaban para comparti-lo labor. Estas cuadrillas
comprendían basicamente tres crases de membros:
“o maioral, os peóns ou seitureiros e os rapaces” (MORALEJO,1950:441). Aquel exercía de xefe do grupo
ambulante e os “rapaces” eran os encargados de engabelar e ata-la mes. Como era lóxico, durante séculos
esta viaxe fíxose andando, en sucesivas xornadas, até
que desde finais do século XIX as remesas de segadores xa puideron empezar a facelo en tren, e logo
en autobús e camións. Pero mentres a viaxe se fixo
a pé, o maioral á miúdo mercaba un faco para transporta-las fouciñas de sega, roupa e aquelas provisións
necesarias de pan, touciño, chourizos e queixo. No
lugar de traballo este faco era utilizado polo rapaz encargado de carrexa-la auga á cuadrilla e as comidas
desde o pobo ó lugar de traballo. Noutros casos o faco
proporcionábao ó amo da parcela, ou era alugado na
zona polo maioral. Os outros compoñentes da cuadri
lla acostumaban levar un fardelo ó lombo con roupa
e algo de comida, e penduradas unhas sandalias ou
chancas de reposto. Os segadores tamén levaban consigo os apeiros de traballo propios do oficio, que son a
‘fouciña’, uns ‘protectores dos dedos’ de caña, coiro, e

2.1. PREPARACIÓN DA PARTIDA
Durante os tempos clásicos desta actividade, os campesiños que pretendían “ir ás segas” debían alistarse
con anterioridade para organiza-la saída e viaxe desde
a propia localidade. Quen se encargaba de facelo era o
xefe da cuadrilla, chamado ‘maiora’ ou “capataz”, que
case sempre era un segador veterano con experiencia
no labor. Este tíñaos ó corrente do momento de marchar e algún día antes xuntaba, nalgún lugar da súa
aldea, ós apuntados para ultimar detalles da marcha
(hora de saír, lugares nos que atoparse, modo de trasporte...) de modo que a saída quedara organizada. Este
maioral capitaneaba as cuadrillas de segadores grandes
e pequenas durante o percorrido e seguíao facendo durante o tempo da sega, axudado no campo de traballo,
no caso de cuadrillas grandes, por outro segador –o
trasmaioral– que o substituía na organización e mando
dalgunha cuadrilla efectiva de traballo. Sabemos, por
algúns estudos sobre o tema que as datas de saída
empezaban a partir da segunda quincena de Maio.
Constata A. Moralejo que na súa infancia víaos pasar
durante días polo seu pobo de Argujillo, situado entre
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Os campos de trigo casteláns constituiron os espacios de traballo clásicos das cuadrillas de segadores galegos.
Do artigo de Castro Voces, Raigame nº 16.

cia de Lugo, pasando a cuarta xornada a Molina, en
Ponferrada e entrado na Maragatería e durmindo no
val de San Lourenzo. ... Bucelo de Páramo, era a 6ª xornada, rematando a 7ª en Cereciños e seguindo despois
por Vega 8ª xornada, Ataquines 9ª, Alabajas 10ª, Perito (sic) de Guadarrama (Puerto de Guadarrama) 11ª,
e derradeira xa Majadahonda ou Rozas, según donde
escomenzaban o labor (A. VÁZQUEZ, 1948:321-322). Tocante á outra ruta que seguen as cuadrillas de segadores
ourensáns, o autor descríbenos a ruta seguida por aquel
colectivo de 200 segadores que se concentraban en
Allariz para compartir xuntos a viaxe, detallando que
facían a primeira etapa de Allariz a Escornabois, no
concello de Trasmiras onde pasaban a noite, despois
dunha lixeira cea, animada, nos di o relator, por un
cuartillo de viño ó prezo de 0,15. De novo, ó racha-lo
novo día, continuaban a viaxe chegando cedo a Laza,
capital do concello, onde almorzaban para chegar sobre
as doce a Eiras en Campobecerros, onde a fonte da entrada do pobo, aliviaba a sede da viaxe.

mixtos de ambos materiais, a ‘pedra de afiar, a ‘funda’
onde mete-la pedra que podía ser un corno de gando
vacún. O gasto da viaxe era pequeno, pero ás veces
excedía a capacidade económica do ambulante e o segador tiña que pedir diñeiro prestado a un amigo que
devolvía o volver ó fogar. Outras veces era o mesmo
maioral quen llo proporciona descontándollo do propio salario ó remate da tempada de traballo.
Para dirixirse ós lugares de destino, estes segadores estivais utilizaban rutas diferentes segundo procederan da
zona norte ou sur do País galego. Aínda que puideron seguir rutas variadas, algúns autores limítanas a dúas rutas
principais, unha seguida polas cuadrillas de segadores
oriúndos das provincias da Galicia norte e a outra polas
da Galicia sur. No estudo “Galicia y las siegas en Castilla”, A. Vázquez Martínez fai a identificación destas dúas
rutas, especificando sobre os segadores da provincia de
Lugo que aqueles procedentes da comarca de Vilalba
e zona centro, Ribadeo e Mondoñedo concentrábanse
na capital como remate da primeira e etapa e desde a
cidade de Lugo, continúa detallando o autor, pasaban a
Corcovel e de alí a Trabadelo, centro aínda da provin-

Era a súa primeira comida da viaxe, trala que, ás dúas,
seguían camiño atravesando a serra Seca polas Ven-
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tas da Teresa, Capela e Cerdeiras, escurecéndolles na
Gudiña onde ceaban “unha cunca de caldo galego”
que lles custaba –segue o relator– dez céntimos,
acompañado por una peza de pan trigo pola que pagaban 0,15 céntimos, engadindo algo do que formaba
parte das súas provisións e durmindo nalgún parador
no seu segundo día de viaxe... Rompíalles o terceiro
día á saída da Gudiña rematando a xornada en Pedraio durmindo en Reboredo os que ían atravesando
o monte por atallos e vieiros e acampando no empalme os que seguen a estrada.
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para face-la viaxe de ida e volta que pagaban a partes
iguais os segadores decididos a mudarse nel. O día sinalado emprendían a viaxe ate o lugar de destino e rematada a tempada da sega, o día que o maioral lle indicaba por carta, o autobús volvía por eles e emprendían
a viaxe cara o fogar (Cfr. FERNANDEZ,1995:188). Pero
este procedemento non era practicado pola xeneralidade das cuadrillas de segadores do século actual. Era
máis habitual utiliza-los medios de transporte público
máis baratos para se trasladar. Moitos segadores aproveitaron os camións que percorrían a ruta co transporte
de mercancías, concertando con eles o prezo da viaxe e
conseguindo deste xeito un baixo prezo a costa dunha
maior incomodidade. Aínda no ecuador do actual século, aqueles membros das derradeiras cuadrillas de
segadores guiadas polo maioral de Sandías (Ourense)
pagaron cada un 50 pesetas a un destes camioneiros
que os trasladou desde o seu concello até Salamanca,
percorrendo a pé desde alí as dúas leguas que hai até
“Aldealuenga” onde remataba a viaxe. Tal como o informante especifica, o camión deixábanos diante da
praza de touros e desde alí cada un iamos andando ó
noso destino. Como non había moita distancia, e para
aforra-los cartos do coche de liña, iamos andando até
‘Aldealuenga’ que quedaba a oito quilómetros. Aquí,
de Piñeira, (Sandiás) fomos tres equipos. Faciamos o
camiño sentados nun camión e chegabamos moídos,
pero compensaba porque no tren tardabamos case
día e medio en face-lo percorrido e aínda era máis
caro. Nós saiamos entre o 10 e o 14 de Xuño e acostumabamos volver sobre o vintecinco ou trinta de xullo
(maioral informante de San Xoán de Piñeira-Sandiás.
Ourense, 1993). Deste tipo de traslados en camións poderíanse proporcionar moitos máis datos, pero en calquera medio que se empregase as condicións da viaxe
eran case sempre de gran dureza, e cando menos os
segadores galegos que ían traballar a Castela, tiñan múltiples ocasións no camiño de observa-lo tratamento discriminatorio ó que se vían sometidos, comparado có
tratamento dado ós demais cidadáns dos lugares que
cruzaban na ruta. Aquela mensaxe escrita no letreiro
informativo dunha estación de tren, recollido por J. A.
Duran, indicando o lugar que debían ocupa-los “perros
y segadores” (DURÁN, 1987:167), pode constituír un
exemplo do que digo. Circunstancia que, doutro lado,
está en consonancia con aqueles ditos espallados por
estas zonas, que apuntan ó destino dos galegos, como
este que di que “los gallegos vinieron al mundo para
descanso de los animales”.

A saída do sol, no cuarto día, pasaban a barca de Sandín percorrendo a caravana Codesal, Nacional, Otero
de Bodas e Valer, chegando para pasa-la noite en
Puente de la Estrada.
Zamora ou Montemarta, fin da quinta xornada era o
remate dalgunhas cuadrillas que alí facían xa os seus
labores de sega, concretamente en Lubián, Padornelo, e Poboa de Sanabria, etc.
O resto seguía Castela adiante, até Piedrahíta, Marganeses, Castro Nuevo, Cerecinos, E Villalba en sucesi
vas xornadas, volvendo xeralmente ó punto onde
estiveron o derradeiro ano. Outros seguían a Corrales, Morales, da provincia de Salamanca, así como Peñaranda de Bracamonte (VAZQUEZ, 1948: 321-322).
Como é lóxico pensar, no transcurso destes traxectos
tampouco faltaron as discusións e liortas nas ventas
e mesóns da ruta, nas que residentes e membros das
cuadrillas se vían ás veces envoltos.
Máis tarde, a partir da apertura do ferrocarril Madrid-A
Coruña e, progresivamente, das demais liñas de tren e
autobús, estes segadores empezaron a deixar de ir a pé
por estas vellas rutas preestablecidas, e inauguran os
traslados en tren e en autobús a partir do momento en
que aparecen estes medios de trasporte de viaxeiros.
Pero aínda que a medida que o tempo pasa os campesiños teñen máis facilidades para se trasladar á comarca castelá, tampouco agora a viaxe era folgada para
eles nin se libraban de ter que facer longas camiñadas
desde as estación onde baixaban dos vehículos que os
transporta, ate ós lugares de destino. Tal como se constata no estudo de F.X. Fernández, aqueles maiorais da
Terra Chá lucense que chegaron a coordinar un importante colectivo de segadores, teñen alugado un autobús
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Os segadores ou fouces deixan a palla cortada tras de si para que os atadores a collan e compoñan os mollos.
Do artigo de Castro Voces, Raigame nº 16.

2.3. CHEGADA Á ZONA E PRIMEIROS
CONTACTOS

tiza deste xeito o que el facía na cuadrilla que tiña
ó seu cargo, cando exercía de maioral nos campos
de trigo salmantinos: A miña misión como maioral
–manifestou– era a de ser responsable dos compañei
ros, espertalos polas mañás, comproba-lo traballo
que facían e que ese traballo estivese ben feito. Se a
comida non era boa, ou non chegaba, reclamar –ó
contratante– para que a arranxara.

En tanto que os segadores chegaban ó lugar de traballo
era costume acudir ó alcaide do pobo para informarlle
da chegada e que a anunciara nun bando para que todos
se decatasen e empeza-los traballos da sega de cereais.
O maioral era o encargado de presentalos, de percorre-los campos cos administradores e donos, axustala sega e acordar a cantidade a pagar que variaba segundo o axuste se realizara a “seco”, ou a “mantido”.
No caso de que non se chegara a un acordo solicitábase a intervención do Alcaide que actuaba partindo
a diferenza. Tamén estipulaba o salario que os membros da cuadrilla ou cuadrillas ían gañar. Cobráballe
ós donos o acordado ó remate do traballo e buscaba
novos contratos de sega para os segadores que tiña ó
seu mando. Ademais desta misión, que desenvolven
os Maiorais a nivel exterior, desenvolven outras no
interior da cuadrilla que comandan. Algunhas delas
especificábanolas un experimentado segador informante de San Xoán de Piñeira (Sandiás), cando ma-

2.4. A ORGANIZACIÓN DO TRABALLO NOS
CAMPOS DE SEGA
Os labores da sega organízanse en equipos ou cuadri
llas de traballo que podían ser de varios tipos. Unha
das máis correntes estaba composta por sete homes
dos que catro eran segadores ou fouces que deixaban
a palla cortada tras de si, dous eran atadores que a recollen e compoñen os mollos que atan e deixan esparexidos polo campo, e un era axudante que carrexaba
as comidas e auga desde a casa do patrón ó lugar de
traballo colaborando o resto do tempo atando ou segando cos demais. Pero cando o eido era suficiente-
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mente amplo e o labor así o esixía, había Maiorais que
organizaban varias cuadrillas en fronte de doce ou
máis segadores aumentados polos atadores e servidores (VÁZQUEZ, 1948:324). A miúdo, tralos atadores que
van deixando os mollos esparexidos polo campo, viñan os membros da casa e criados do amo recollendo
e cargando ‘os mollos’ nos carros e trasladándoos ás
eiras para trillar. Os segadores galegos invertían todo o
día desenvolvendo a tarefa que tiñan asinada, e cando
remataba a xornada, se o pobo no estaba lonxe do
traballo, viñan pasa-la noite ás palleiras dos amos que
os contrataban. Se pola contra distaba moito do eido
durmían en parellas poñendo parte dos mollos e unha
manta por cama e cubríndose con outra manta. Todo
contribuía a que a vida fose escrava e calquera traballo
que desenvolvían nos campos de trigo mentres duraba
a tempada de sega facíase moi duro.
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lo traballo e a cea que se fai rematada a xornada antes de se ir deitar. A interrupción de maior duración
é a do medio día xa que coa intensidade da calor non
se rendía no traballo e aproveitábase ese tempo para
descansar. As veces tamén había longos descansos imprevistos, ou prolongadas interrupcións do traballo
pero eran máis raros e sempre eran descansos forzados. facíanse cando o día estaba de choiva e impedía á
cuadrilla continua-la sega da parcela, porque a falta de
maduración dun cultivo forzaba unha espera obrigada
ou ben por outras circunstancias previstas –festas patronais civís e/ou relixiosas– que os forzaba a facer estes descansos que viñan a ser un acontecemento máis
odiado que esperado por canto durante estas paradas
os segadores ademais de non gañar gastaban.
Naquela esixente sociedade agraria a eficiencia no
traballo da cuadrilla non se mide solo polo tempo
que os segadores permanecen traballando senón,
sobre todo, pola cantidade de sega que se considera
“normal” que unha cuadrilla debe realizar durante
a xornada de traballo. Pois o feito de que unha cuadrilla de segadores bote o día segando para un amo
non lle asegura a este a realización dun volume de
sega equivalente a cota de salario que debe satisfa
cer ó remate da xornada de traballo. Queda aberta
a posibilidade de que a cuadrilla contratada leve un
ritmo máis lento do que se espera e que non satisfaga as expectativas de sega que o amo tiña depositado nela. Para que esta equivalencia do traballo
e salario sexa posible, tódolos implicados, en especial, os amos e Maiorais, teñen en conta o consenso
implícito sobre extensión que cada cuadrilla debe
segar por día de traballo. Esta extensión depende de
cada tipo de cereal ou leguminosas a segar –trigo,
cebada, avea, garavanzos, lentellas, ervellaca, e
outros-, sendo para os cereais de trigo a extensión
dunha fanega de cultivo por cada membro da cuadrilla o que parece normal que deben segar e preparar. Como nas cuadrillas de segadores hai membros
que segan e outros que atan o segado, as ‘fouces’
ou homes dedicados a segar deberán segar tamén
a fanega daqueles que se dedican a atar e estes atar
durante o día todo o segado. Deste modo, se por
exemplo unha cuadrilla estivera composta por nove
membros, dos que seis se dedicasen a segar e tres a
atar, aqueles deberían segar durante unha xornada
nove fanegas, e dicir cada un fanega e media, e estes
atar tres fanegas de trigo cada un deixando os mo-

2.5. XORNADA DE TRABALLO
E DESCANSOS
Como norma, unha xornada de traballo debía empezar ó raia-lo sol e rematar cando este desaparecía. Pero
podíase alongar ou encoller un pouco dependendo
como se concertaran as contratas de sega das parcelas
de trigo. No caso de que a sega da parcela fora por
contrata “a seco” ou “a mantido”, os membros da cuadrilla podían decidir traballar máis tempo co fin de rematar antes e seguir noutra parcela contratada. Neste
caso ás veces a cuadrilla remataba a xornada coa luz
da lúa. Pero se pola contra a parcela era contratada
á xornal, os segadores non mostraban un interese en
prolonga-la xornada máis do considerado normal e cobra-lo mesmo. Neste caso axustábanse a ese consenso
compartido por todos, que consideraba a duración da
xornada de traballo, desde a saída á posta do sol. En
calquera caso, una xornada de sega ven interrompida
varias veces polos tempos que precisan os segadores
para comer e repoñer forzas para continuar. Estas comidas viñan sendo tres dentro do horario de traballo
e dúas fora del. Respecto das tres comidas do período
activo, acostumaban realizarse sobre a mesma parcela
de sega, facéndose unha primeira parada entre nove
e as dez da mañá para comer un bocado e descansar
algo; a segunda entre as doce e as trece horas para facelo xantar e descansar e a terceira parada entre as 18 e
19 horas da tarde para descansar de novo e merendar.
As outras comidas eran o almorzo antes de emprende-
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A xornada de traballo empezaba ó raia-lo sol e remataba cando este desaparecía.
Sobre a parcela facíanse as comidas e os descansos de costume.
Do artigo de Castro Voces, Raigame nº 16.

llos ben distribuídos sobre a parcela segada. Deste
xeito case todo estaba previsto e ben acordado. O
acomodo de todos ás expectativas dos demais facía
que ninguén puidera baixa-lo ritmo de traballo, que
sempre era intenso durante toda a xornada. Maiorais e fouces tiñan en conta todas estas esixencias
á hora de escolle-los veciños para as cuadrillas que
eles conducían, de xeito que aínda que houbera na
cuadrilla uns membros menos eficientes que outros,
a media de rendemento de todos eles debería ser
capaz de acadar este volume de sega final. Este rendemento medio era o que permitía ir incorporando
tódolos anos algún segador de pouca experiencia
no sector dos segadores máis avezados dándolle a
oportunidade de gañar como eles, despois de acompañalos na cuadrilla algunhas tempadas atando, o
mesmo que substituír a este no sector dos atadores
por outro rapaz con pouca experiencia que precisa
mente por iso cobraría menos cós demais ó remate
da tempada profesional. Pero tamén é este rendemento medio o causante de que aqueloutros segadores que se sentían incapaces de afronta-lo ritmo
dos fouces ou iguales tiveran que permanecer como

mediofouces até coller experiencia e ritmo no traba
llo, e que os membros atadores da cuadrilla deberan permanecer neste sector varias tempadas antes
de acada-lo status de mediofouce deixando só agora
de ser rapaz, para se convencer el mesmo e ser considerado polos demais como un “home entrego”, isto
é, un “home acabado” capaz de acomete-lo traballo,
aínda que fose con esforzo, que lle é asignado.

2.6. A CUADRILLA DE SEGADORES:
FUNCIÓN E XERARQUÍA INTRAGRUPAL
DOS MEMBROS
Por canto ás funcións, como xa apuntei noutro lugar,
o maioral era o encargado de esperta-los compoñen
tes das cuadrillas que tiña ó seu cargo. Era tamén el o
primeiro que abría a sega indo sempre o primeiro segando, marcando o ritmo que deberían segui-los demais para acada-lo obxectivo posto para a xornada de
traballo. Tamén era o maioral quen distribuía o persoal porque a sega implicaba diferentes ocupacións
que os membros das cuadrillas debían acometer.
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De outra banda, das informacións de campo que dispoño dedúcese facilmente que nos achamos diante
uns microgrupos de campesiños, compactos e estruturados xerarquicamente, dentro dos que cada membro ocupaba un preciso e ben definido lugar, que lle
proporciona un rango, unhas funcións, uns dereitos
mentres dura a tempada de traballo, e un salario esperado ó final. No interior da cuadrilla ninguén é igual
ós demais. Primeiro esta o maioral coas atribucións de
xefe de equipo, o que implica certos dereitos pero tamén a obriga de buscar traballo para todo o colectivo
de segadores ó seu cargo, organiza-las actividades no
lugar de traballo, velar pola concordia e a vida normal
do grupo, e se-lo primeiro no traballo marcando o ritmo
de tódolos demais membros da cuadrilla. Logo ven o
submaioral ou trasmaioral, un segador de confianza
do maioral que o encarga de organizar unha ou máis
cuadrilla/as que aquel ten o seu cargo59. Estes submaiorais podían pasar a maiorais o día en que decidiran independizarase do xefe coa cuadrilla que estaban, xa
fora porque os doadores de traballo preferiran tratar
directamente con eles a contrata das parcelas de sega,
ou ben porque levados do afán de converterse en maiorais reuniran unha cuadrilla de segadores dispostos a
seguilos no campo de traballo. Mentres funcionan de
submaiorais, as funcións eran fundamentalmente de
organiza-la cuadrilla de traballo ó seu cargo, espertala
pola maña, abrir el a sega, indo sempre o primeiro, marcando o ritmo que debían seguir os demais segadores, e
velar porque se cumpran os obxectivos marcados polo
maioral principal. En terceiro lugar están os “fouces”,
que son os homes segadores do equipo que acometen o
labor de sega tralo maioral. Tamén se chaman “iguales”
pero en realidade non o son. Querendo precisar máis
na estrutura xerárquica do grupo, poderíase establecer
unha diferenza entre eles, pois fálase de 1º fouce que é
o que abre a sega –o maioral ou submaioral– e marca o
ritmo dos demais; 2ª fouce que é o segador que vai tras
do maioral ou, –no seu caso– o trasmaioral, 3º fouce
que sega tras do 2ª fouce, a 4º fouce tras da 3ª fouce...
e así ata rematar cos segadores da cuadrilla. Certo que
todos estes iguales ou fouces son homes segadores que
se ocupan de desenvolver o mesmo traballo, que é o
de sega-lo cereal, e cobran todos o mesmo por el60, sen
embargo cada un é portador de certos dereitos diferen
ciados que actualizan a diario no campo de traballo,
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como o de conservar cada un seu lugar diferente na
quenda de meter na olla común, a culler coa que quitan o bocado de comida, ou de conservar unha quenda
determinada na rolda de bebida do botixo común, así
como na recepción dos alimentos como pan, carne e
outros, repartidos polo maioral. Estas diferenzas de
rango que se aprecian dentro do sector dos homes segadores derívanse do maior tempo que un segador leva
pertencendo á cuadrilla, da maior capacidade de traballo que ten o segador, do lugar no grupo asignado polo
maioral, etc. Veñen a continuación os “mediasfouce”,
que é o nome que reciben os membros do equipo recén
incorporados no sector dos segadores. Un mediafouce
ten aínda pouca experiencia na tarefa de segar e debe
á miúdo ser axudado por algún “fouce” cando se queda
atrás. Os membros deste sector conservan un rango intermedio entre os segadores “iguales” e os “atadores”
da cuadrilla, o que se vai reflectir no salario que van
recibir o remate da tempada de traballo. Por último están os “atadores” e/ou “axudantes” que se encargan uns
de confeccionar e ata-los mollos deixándoos espallados
sobre o terreo segado e outros de carrexa-la auga e comida desde os pobos ó lugar de traballo cotiá.
Todos estes rangos internos tradúcense noutros tantos
dereitos que cada membro que os desempeña trata de
conservar polo tempo que dura a campaña laboral. Os
integrantes da cuadrilla asimilan o seu rango dentro do
microgrupo ambulante e adáptanse a el cumprindo a
función que lle corresponde desenvolver e impondo os
dereitos que ten de acordo co lugar que ocupa na estrutura do grupo de traballo. Calquera diferenza de rango
pode aflorar para impoñer o seu dereito sobre os demais.
Estas fanse explícitas sobre todo a hora das comidas,
durante as que cada un actúa de acordo co rango que
ten. Así o maioral vai se-lo primeiro que meta a culler
na olla común para recolle-lo bocado que leva a boca,
e despois del farano os demais seguindo a quenda que
lle corresponde segundo o rango que detente no grupo.
Tamén é o maioral o primeiro que abre a quenda de bebida do viño, que seguen por orde os demais membros
da cuadrilla. Vai ser igualmente o maioral quen atenda
ó reparto dos alimentos sólidos cortando os anacos de
pan e de carne, que distribúe de acordo coa orde de
rango desempeñado polos compoñentes da cuadrilla.
De acordo con este rango o maioral pode asinarse para

59. O maioral que tiña varias cuadrillas ó seu cargo collía un responsable de cada unha. A este substituto chámaselle "trasmaioral". Cando é preciso
trasládase coa cuadrilla ó seu cargo a outro lugar ou parcela e coordina alí os labores de sega.
60. Nesto radica ó feito de que se lles chame "iguales".
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el mesmo o mellor anaco e para os “rapaces” atadores
e axudantes os peores. Sempre que todo se desenvolva
de acordo cos códigos de normas que rexen dentro destes microgrupos profesionais ninguén rexeita acatar as
decisións e as consecuencias da propia situación diferencial. Acátanse as quendas de comida, bebida, etc., e
calquera transgresión destas normas por algún membro
díscolo de inferior rango será sancionada polos demais
membros da cuadrilla con chamadas de atención e imposición de sancións que eles mesmos facían cumprir.
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na duración da xornada de traballo, pois consecuencia da modalidade de contrata, en Castela a Nova “serán os propios segadores os que decidan a súa duración”, mentres que en Castela a Vella, “a duración
da xornada é marcada polos propietarios das terras
ou amos”; diferenzas nos lugares onde dormen os segadores, xa que segundo o autor, en Castela a Nova
dormen “na herdade” e dicir, nos campos de traballo,
mentres que en Castela a Vella “o lugar onde dormen
son os palleiros” da casa do amo tendo un traslado
diario desde estas ós campos de sega; diferenza na
crase e abundancia de comida que reciben nos campos de sega, mellor e máis abundante en Castela a
Vella que na Nova (FERNANDEZ,1995:192-195).

Pero é sobre todo no momento do reparto do total
gañado pola cuadrilla, cando os membros compoñentes se aperciben máis destas diferenzas internas que
aparecen entre eles. Pois ó remate da tempada de traballo comproban como todas estas diferenzas de rangos e funcións desenvolvidas no grupo se traducen en
diferenzas no salario gañado por aqueles que as dispuñan. Se antes a cada rango lle correspondía desen
volver o seu traballo diferenciado, agora a cada traballo correspóndelle un salario igualmente diferente dos
demais. Haberá ocasión de mostrar máis adiante como
unha vez descontados os gastos comúns61 as diferen
zas de ingresos a percibir polos diferentes membros
da cuadrilla poden chegar a ser ben grandes.

Certamente que os meus datos de campo dispoñibles
sobre o tema non confirman tan claras diferenzas
establecidas no interesante traballo. Ó máximo que
poderían chegar é a establecer esas variantes mesmo
dentro das propias zonas que traballaron os profesionais consultados, debido a que dentro delas, os mordomos e/ou amos doadores de traballo ás cuadrillas eran
variados o mesmo que a extensión das explotacións a
segar. Tamén a distancia das parcelas ó pobo era moi
variada e incluso as formas como os maiorais axustaban
as parcelas que se lles contrataba segar. Por isto, o máis
que atopo nos propios datos de campo é un consenso
bastante xeneralizado en afirmar que alí onde fora que
se atopan os segadores protagonistas que me informaron, se a casa do amo quedaba cerca da finca íase cear e
durmir á aldea, do contrario aínda tento oportunidade
de irse á noite para o pobo, os membros da cuadrilla
preferían durmir na finca “envoltos nunha manta” e erguerse máis tarde ó outro día. Mesmo aínda no ecuador do actual século XX, data á que se refire a seguinte
información, a situación para as cuadrillas oriúndas do
concello ourensán de Sandiás seguía sendo análoga a
que nos constata o experimentado protagonista que di:
O traballo foi duro durante algo máis dun mes que traballei para aquel amo, e as condicións hixiénicas e alimentarias deixaban moito que desexar. Pero había que
aguantar para traer algún carto co que axudar ó sustento da familia. Nós erguiámonos ás catro da mañá si
durmiamos na palleira do amo e as fincas a segar non
quedaban demasiado lonxe. Se a distancia era excesivamente importante quedabamos a durmir na finca e

2.7. OS MENÚS DE SEGA: HORARIO E TIPOS
DE COMIDAS DOS SEGADORES GALEGOS
Na investigación dedicada ó estudo das cuadrillas
de segadores do actual século oriúndos da Terra
Chá lucense, o seu autor tenta establecer unha clara
diferenza entre o ritmo de vida e costumes daqueles segadores lucenses que ían sega-los campos de
cereais de Castela a Nova daqueloutros que o facían
en Castela a Vella, dúas áreas clásicas de traballo frecuentadas por estes ambulantes lucenses. Baseándose nos datos das entrevistas que manexa, o autor
do traballo constata unhas claras diferenzas entre
ambos colectivos de segadores, no que respecta á
forma de contratación das cuadrillas de segadores,
que segundo o autor é diferente en cada unha das
referidas Castillas. Así mentres que en Castela a Nova
“a sega realízase por contrata”, en Castela a Vella “a
forma de contratación predominante é por xornal”;

61. E nalgúns casos aqueloutro plus (chamado "Maioralía" (FERNANDEZ, o.c.: 199) co que se queda o maioral por corresponderlle en función do
cargo de Maioral, ou do pacto establecido cos membros da cuadrilla que dirixe.
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xeito as horas e o contido daquelas comidas que facían
sobre os campos de trigo palentinos: O almorzo traíano
as nove da mañá. Un prato no que por debaixo poñían
unha capa de garavanzos cocidos, no medio sopas de
pan, e por enriba algunhas veces un ovo frito, un anaco
de touciño, chourizo, e un cacho de pan. Sobre a unha
da tarde servíannos a comida que era máis ou menos
o mesmo que ó almorzo, aínda que ás veces nos mandaban algunha tortilla. Merendábase sobre a sete da
tarde á base de touciño, chourizo, algunhas veces tortilla de patacas, pan e viño; e sobre as once e media da
noite dábannos unha cea á base de xamón, lentellas,
ensalada, leite con pan, e así. (Ex-segador informante de
Sandiás, 1990). Outros informantes lembraron menús
diarios semellantes ó citado, aínda que as horas ás que
llelos servían varían un pouco das constatadas máis
arriba. Aquí estoutro exemplo que recolle as variacións
con respecto do anterior, do horario e natureza das comidas que se fan na mesma data sobre os campos de
trigo salmantinos. O informante constatounos así: O
almorzo dábano sobre as dez da mañá. Á veces eran
sopas de allo. Outras veces daban garavanzos cocidos,
touciño, chourizos, e pan. O xantar dábannolo ás doce.
Era o mesmo menú do almorzo engadíndolle un vaso
de viño. Polas cinco da tarde dábannos como merenda
un anaco de touciño, pan, e un vaso de viño. Máis ou
menos ás dez da noite daban a cea. Consistía á miúdo
nun prato de patacas cocidas molladas nunha especie
de sopa que sabía a raios. (Ex-segador de Piñeira –Sandiás.
Ourense, 1990). As dúas informacións refírense á situa
ción nos anos 1950 cando xa está a piques de rematar
esta histórica ambulancia anual. Había outras comidas
que se proporcionaban así mesmo ós segadores cando
a sega era “a seco”, e dicir os mordomos ou amos non
tiñan a obriga de alimentalos. Neste caso tanto a variedade dos alimentos consumidos como a cantidade
aínda diminuía máis, pois era algún dos membros da
cuadrilla o encargado de ir merca-los ingredientes para
face-la comida e cociñala no lugar de traballo, sempre
condicionado polo reducido presuposto acordado polo
grupo para esta actividade. Unhas e outras comidas de
sega facíanse, tal como indican os datos de campo que
dispoño, no mesmo lugar de traballo igual que facían as
comidas de fai un século. Pero se dramos un salto no
tempo dese século ou un século e medio, atopariámonos con este outro réxime alimentario tamén distinto
o que distingue estes derradeiros segadores ourensáns.
Segundo o recollía A. Vázquez Martínez, aqueles segadores galegos da metade do século XIX realizaban pola

Dous membros dunha cuadrilla de seitureidores

Do artigo de Castro Voces, Raigame nº 16.

entón erguiámonos máis tarde, xa que a esa hora era
completamente de noite e non se podía facer nada (Exsegador de Sandiás-Ourense, Ano 1990).

Xa sobre a parcela de traballo, estas derradeiras remesas de segadores consultados facían o almorzo entre as
nove e as dez da mañá e o menú pouco variaba dun
lugar a outro, sendo case sempre unha comida semellante a que consumían os residentes daqueles pobos
por onde eles traballaron. Tamén din que unhas veces
era de mellor calidade e abundancia que outras, no que
tiña moito que ver o amo para o que se traballara, ou
mesmo a natureza do contrato de sega efectuado, pois
había “contrata a mantido”, e “contrata seco” como fórmulas diferenciadas. Tamén había casos intermedios
nos “os alimentos” eran mercados polos segadores e
cociñados e servidos na parcela polos amos. Con todo,
case sempre se trataba de menús que se repetían día
tras día con escasa variación durante os tempos que duraban as contratas de traballo. Outros protagonistas destas cuadrillas da década do 1950-1960 lembraban deste
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mañá o almorzo coa toma dunhas sopas de allo ó que
engadían algúns, augardente e pan, ou un gazpacho
de pan e allo manchado en aceite e vinagre. Cando o
contrato era a “mantido”, recibían ás 7 da mañá para
todo o día, unha libra de pan de 16 onzas e unha botella
de auga con vinagre. Ó mediodía facían a comida no
mesmo campo de labor, a base dun abundante cocido,
condimentado con garavanzos ou chícharos, touciño
e o seu correspondente pan e viño, en cantidades de
1/4 de quilo de garavanzos por persoa e 1/4 de quilo de
carne de carneiro ou ovella con un pouco de touciño.
Pola noite, o mesmo do almorzo, sopas de allo, pan e
viño. (A. VAZQUEZ, 1948:328).
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os fouces. O maioral cobraba ás veces como os fouces
e outras máis62. Quen tivera collido en préstamo algún
diñeiro do maioral ou demais membros da cuadrilla
para empregar na viaxe e durante a estancia de traballo,
era agora o momento de devolvelo. Na obra La aldea
gallega Nicolás Tenorio deixou constatado do seguinte
modo a forma de reparto que ó principio deste século
era usual entre os membros das cuadrillas procedentes
da zona sueste de Galicia, cada vez que se remataba
unha contrata. Di o autor que “concluído o traballo o
maioral cobra o diñeiro: separa en primeiro lugar a cantidade que se tomou en préstamo, o interese dela, e o
custe do mantemento da besta; o restante o dividen por
partes iguais, levando os xoves a metade do que corresponda a cada home, contados os diñeiros a xornal por
día” (TENORIO, 1982:34). Pero hai outra variante de
reparto como a que levaban a cabo as cuadrillas de segadores oriúndas da comarca rural de Terra Chá (Lugo)
que, neste caso, se facía ó remate da tempada de traballo mediante un sistema que os segadores denominan:
“As pedras e os cortes”. Ó remata-la sega o maioral e o
trasmaoiral percorrían as casas dos administradores e
propietarios das parcelas segadas para cobra-los salarios
que lles debían, e tal como segue constatando o autor
do estudo, “despois de cobrar tódolos salarios da cuadrilla, reuníase esta, e unha vez descontados os posibles
gastos comúns e a maioralía, procedíase a distribuí-los
cartos entre tódolos seus membros... Primeiramente, o
maioral divide os cartos a partes proporcionais entre tódolos compoñentes da cuadrilla. Colócanse os segadores arredor dunha manta na que van facendo montóns
coa mesma cantidade de cartos, tantos montóns como
membros ten a cuadrilla... Eran as pedras.

Como se pode observar aquí solo me refiro ós contratos feitos a “mantido”, isto é con comida aportada
polos propietarios ou administradores das fincas de
trigo, pois nos casos de contratos a “seco” nos que a
comida tiñan que axenciala os propios segadores, os
horarios de comida podían variar máis e a alimentación diaria podía ser peor. Isto fixo que mesmo ó remate deste tipo de ambulancia as condicións de vida
e traballo continuasen sendo “moi duras”, ou así as
cualificaron os meus informantes.

2.8. O REMATE DA SEGA:
PAGOS E VOLTA Ó FOGAR
Cando se remata a sega o dono debía pagar o estipulado ó maioral. A diferenza do traballo efectuado na
sega tamén se correspondía con diferenza no salario.
Os segadores ou fouces cobraban máis cós atadores e
estes máis cós axudantes. Pero tipo de traballo e salario
tamén se relacionan coa idade do segador, de xeito que
o mozo que decidía ir “a sega” non se incorporaba dereitamente de segador. Antes debería pasar polas fases de
axudante e de atador, nas que votaba algunhas tempadas
antes de incorporarse na categoría de segador, ingreso
que podemos concibir como un ritual de paso do colectivo que os neófitos aceitaban con orgullo por supoñer
o recoñecemento dos colegas de que xa era un home
como os demais, e dicir un home feito, logrado. Estando
toda a cuadrilla reunida, o maioral reparte o diñeiro de
forma desigual segundo un criterio de costume na profesión. Os que menos cobraban eran os axudantes e os
atadores, seguían os homes segadores mediofouces e

Pero o repartimento non remata aquí, xa que ós rapaces quítaselles parte do que lles corresponda, é dicir, parte das súas pedras, que pode se-la metade ou
mesmo máis.
Tamén ós mediofouces, se o maioral valora que non
realizaron o traballo como un igual (segador), pódeselle quitar parte dos cartos da súa pedra. Posteriormente, este remanente vólvese distribuír entre os segadores, mediante os cortes.
Agora xa non se reparte dunha forma equitativa, senón que depende do lugar que ocupan na xerarquía

62. Había maiorais ós que os membros da cuadrilla debían engadirlle un plus en compensación pola función de maioral.
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con 8, cando chegaban ó maioral nunha cuadrilla
grande, me cago na...., porque os atadores pagábanlle como medio” (FERNANDEZ, 1995:199-200).
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con estes ancestrais equipos de segadores, que lles fai
ou ben deixar de ir ou ben repregarse a outras comarcas
máis tradicionais, por onde seguen tendo necesidade da
súa forza de traballo. Pero cada vez o proceso de mecanización do campo vaise facendo máis intensivo e
xeneralizado e consecuentemente tamén o incremento
da ausencia destes equipos de ambulantes galegos que
xa non teñen unha misión que realizar sobre as terras
de cultivo castelás. En adiante, moitos membros destas
cuadrillas de segadores empezarán a trocar estas saídas
temporais por outras máis longas e definitivas que os
levará primeiro a algún país de América, e despois, ó
remate da década dos anos 1960-70, ós centros máis
industrializados de Centroeuropa, e das cidades do Estado español, onde moitos deles seguen a permanecer.

Calquera sistema de reparto adoptado pola cuadrilla
favorece ós rangos máis elevados do equipo de traballo, posibilitando que cada membro chegase a gañar
un salario diferente a tódolos demais do microgrupo
ambulante. O sistema tamén posibilitaba que os depositarios dos rangos máis outos do equipo chegaran a recibir ó final da tempada de traballo, máis do duplo que
cobran os atadores e axudantes situados nos rangos
máis baixos da ríxida estrutura xerárquica. Por canto
ó xefe ou maioral, canto máis ampla fora a cuadrilla ó
seu cargo máis diñeiro ía recibir ó remate da sega, feito
que posibilitaba a incorporación de xente nova que llo
pedira ó colectivo anual que conducía desde a súa parroquia de Galicia ós lugares de traballo casteláns, e
mesmo se preocupaba de busca-la el mesmo polas aldeas, cando recibía a notificación dos amos demandándolle forza de traballo para realiza-las colleitas anuais.

2.9. A VARIANTE GALEGA DESTA
ACTIVIDADE AMBULANTE
Non só foron segar a Castela os membros deste colectivo ambulante tradicional. Tamén houbo segadores
que se dedicaron a segar nas casas labregas de Galicia
cando estas non dispuñan de forza de traballo suficiente
para realiza-lo labor en por si. Neste caso podíase botar
man destes dous mecanismos de axuda que seguen: facer unha “roga”, que consistían en pedi-la colaboración
dos veciños que lle irán traballar polo tempo que dure
a sega sen máis retribución cá comida e a obriga de
devolve-la axuda cando se lle pida, ou polo contrario
contratar xornaleiros a “seco” ou a “mantido”, que lles
traballan de sol a sol. Polo regular, estes segadores pagados veñen de fora da parroquia porque os de dentro
xa están ocupados nesta labor. Apunta Leandro Carré
Albarellos que na provincia da Coruña había destes seitureiros que percorrían segando as comarcas mariñás.
Dí en concreto destes segadores, que baixaban da
montaña onde a seitura se facía ao se rematala da
Mariña, por vi-lo froito nas terras altas máis tarde
que na ribeira.(CARRÉ ALBARELLOS, 1966:140).
Conducíanse dun modo semellante ó dos que saían a
Castela, e eran, como aqueles, xente dura, que antes
de empeza-lo traballo se distribuían no equipo de tal
xeito que os segadores máis débiles púñanse no medio,
para ser axudados polos máis fortes. As zonas de produción de cereal ourensás tamén empregaban este tipo
de cuadrillas de seitureiros e seitureiras que recorren
as comarcas produtoras de cereal ourensás, organizados en grupos de traballo. O citado N. Tenorio recolle

Unha vez que se ten feito o último reparto, cada un recolle o seu e uns membros da cuadrilla volven á terra na
mesma forma que saíron. Outros aínda continuarán coa
recolección de garavanzos, ervellaca, lentellas, e outras
leguminosas. Tamén se dedicaban á recoller fabas, cebada, e a sega-la herba que secaban e almacenaban para
lle dar no inverno ós animais. Todos estes labores agrícolas íanos desenvolver cada ano ás mesmas devesas
para maior garantía de traballo. Era unha ambulancia
anual fixa que se poñía en acción cando os maiorais
das parroquias con máis tradición recibían a carta dos
propietarios ou administradores solicitando segadores
capaces de soportar estas duras condicións de traballo
nos campos de labor. Unha vez coñecidos nun lugar os
contratos repetíanse e as cuadrillas de segadores reproducían a tradición volvendo ó mesmo sitio un ano tras
outro. Así o fixeron sucesivas xeracións de segadores galegos até que empezan a desaparecer, desprazados por
mor da mecanización do campo a partir de mediados
do século actual. A progresiva aparición das máquinas
segadoras irá facendo que estas cuadrillas de segadores
non sexan imprescindibles. Nas comarcas agrícolas máis
dinámicas por onde se introduce primeiro a mecaniza
ción do campo, aquelas primitivas máquinas segadoras
das primeiras décadas do século empezan a competir
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Unha vez rematada a tempada de sega os membros das cuadrillas de segadores volven ó fogar
empregando os mesmos medios que os usados na ida.
Do artigo de Castro Voces, Raigame nº 16.

a existencia ó principio deste século, de cuadrillas de
seitureiras nas terras de Viana do Bolo e arredores, que
percorrían os pobos das comarcas produtoras de cereal
para face-las segas. Dí que se organizaban en grupos de
oito ou dez mulleres rexidas por unha maiorala, que
era a encargada de axustar ós labradores que o precisan
a sega dos campos de centeo. Unha vez acordadas as
condicións con cada dono dos campos de centeo, saen
segar con el até que lle rematan a seitura, a excepción
dos Domingos que empregan para descansar (Cfr. TENORIO, 1982,35-37). Pola miña parte dispoño dalgúns
datos sobre cuadrillas mixtas de segadores, que percorreron as comarcas produtoras de cereal ourensás ofrecéndose para segar nas casas fortes desas zonas. Así,
na comarca da Limia chaman “ranchos” a estas cuadrillas de segadores, que segundo nos informaron podían
ser de 5 ou 10 persoas. Cando a cuadrilla era de dez
“acostumaban ser oito fouces e dous ateiros e de catro
fouces e un ateiro a de cinco. Estes equipos de segadores ambulantes podían incluír algunhas mulleres, pero
neste caso viñan conducidas por un home que actuaba
de xefe ou capataz. Semellante ós que se ían a Castela,
empezaban o traballo moi cedo e remataban a xornada

coa posta do sol, descansando cando a ama lles levaba
a comida. Entre os anos 1920 e 1940, –décadas ás que
se refiren estes datos-, o almorzo viña a consistir en
“unha copa de augardente e un anaco de pan centeo”,
un segundo almorzo –as dez– levábase á leira, estando
composto por sopas de allo, touciño é pan. O típico
do xantar era caldo, patacas cocidas acompañadas de
sardiñas ou bacallau e un vaso de viño. A cea, si se facía
na leira era “cea de seco” semellante ó almorzo, e si se
ceaba na casa do amo comíase “caldo e bacallau ou o
que sobrara do xantar”. Xa poucos máis datos que os
referidos poderíamos aportar, polo de agora, sobre este
colectivo de ambulantes estacionais e a súa habilidade
artesá que ven de rematar substituída pola maquinaria moderna actual. Na parroquia ourensá de San Xoán
de Trasmiras (Trasmiras), onde residen varios dos informantes que me proporcionaron datos que se incorporan neste traballo, fíxose na década de 1970 cando
apareceu unha moderna maquina que segaba, mallaba
e empacaba a palla conseguindo facer nunhas poucas
horas, todo o laborioso traballo que os voluntariosos
seitureiros parroquiais viñan ofrecéndose a desenvolver tempada tras tempada de sega.
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V
OFICIOS E LINGUAXES DE OFICIO:
AS XERGAS DOS COLECTIVOS
AMBULANTES CLÁSICOS

1. O MUNDO DOS ARGOTS E DAS
XERGAS DE OFICIO

Na creación destas linguaxes especiais presumiblemente máis modernos cós verdadeiros argots enumerados por Dauzat, apréciase, entre outros aspectos,
ese potencial creativo dos grupos de profesionais
argóticos. Pero trátese tanto dos máis antigos argots,
como destas xergas de oficio que apareceron máis recentemente, todos remiten a un mundo profundo e
sombrío de xente que leva unha vida dura, un mundo
inferior onde as evolucións do comportamento vai
máis alá do estipulado pola lei, situándose á miúdo
nos límites da anomía social.

Antes da existencia das xergas especiais usadas polos colectivos de ambulantes tradicionais, Galicia e
demais Comunidades Autónomas do actual Estado
español, contaron coa presenza de dúas linguaxes
especiais consideradas como uns verdadeiros argots:
A Xermanía e o Caló. A Xermanía aparece a principios do Século XVII. Trátase dun argot que acusa fortes influencias provenzais e francesas e debeuse formar ó norte da península. O Argot moderno ou Caló,
está fortemente impregnado de influencias xitanas,
este argot fai supor que na súa segunda fase debeu de
construírse en Andalucía por un contacto prolongado
cós xitanos e a súa linguaxe (DAUZAT, 1956: 18). Pero
ó carón destes dous vellos argots e, posiblemente, en
virtude do influxo exercido polos respectivos grupos
depositarios e do modo de traballo e de vida habitual
que presentan, tamén se foron formando outra serie
de linguaxes especiais menos feros aínda que igualmente inquedos, tortuosos e profundos por ser semellante ós vellos argots, pero falados por membros
de colectivos que non son delincuentes senón profesionais da ambulancia que os empregaron a modo de
comunicación interna no grupo á vez que como un
mecanismo protector no espazo de traballo.

No que atinxe a este mundo dos vellos argots, así
como ó destas outras linguaxes especiais máis modernas, merece a pena contribuír a quitalos do esquecemento, reivindicando para eles o dereito a ser
informados da súa existencia á poboación xeral. Son
dos que pensan que si o estudo da lingua oficial do
Estado debe ser posibilitado e potenciado, e si ás demais linguas falada nas Comunidades Autónomas do
Estado tamén se lles debe inevitablemente prestar
atención e apoio institucional, esa atención e apoio
debería estenderse a estoutra crase de linguaxes que
falaron –algúns aínda as falan– os nosos profesionais
da ambulancia e demais colectivos de desherdados da
fortuna, que pola súa profesión ou os diferentes contextos e circunstancias concretas nas que viviron, se
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viron inducidos a crealas, conservalas, transmitilas e a
empregalas nos espazos habituais de traballo artesán.

tampouco é argot. Trátase dunha linguaxe técnica,
profesional, secreta de oficio, pero non un argot.

É ben sabido que nos tempos clásicos da ambulancia
galega contabamos cunha manchea de profesións ambulantes e os que as practicaban contaban coa súa
xerga de oficio particular que eles mesmos crearon, e
conservaron durante moito tempo, polas vantaxes que
lles supuña o emprego durante as tempadas de saída
de traballo polas zonas que frecuentaban. No presente
tema abórdamos o estudo destas linguaxes especiais,
que constitúen unhas xergas máis modernas cós verdadeiros argots, que son propios dos grupos de malfeitores de diferente procedencia social. Identificaremos algúns estudosos que teñen feito apartacións de
interese sobre estas linguaxes especiais, pero farase
fincapé, sobre todo, no papel que desempeñaban estas
linguaxes de oficio entre os membros dos colectivos
xerais que as crearon, conservaron, transmitiron e empregaron durante as saídas de traballo polo ámbito de
acción profesional que frecuentaron.

Os verdadeiros argots constitúen unha categoría particular de linguaxes especiais que non debe ser confundidas coas diferentes linguaxes técnicas que falan
os membros dunha profesión reunidos sobre o seu
campo de traballo. Desde esta perspectiva, tamén parece inaxeitada aquela definición de xerga que se recolle no Diccionario de la Real Academia de la Lengua, onde a concibe como unha linguaxe especial
e familiar que usan entre sí os individuos de certas
profesións e oficios, como toureiros, estudantes, etc.
(Diccionario de la Real Academia de la Lengua,
1970: 768, col. 3). Non cabe dúbida de que hai algúnhas linguaxes de oficio que chegaron a adquirir unha
auténtica forma argótica, en base principalmente, a
unha progresiva deformación dos termos suficientes
da lingua ou dialecto xeral do que parten. Conseguírono basicamente, os que exerceron o seu oficio
dunha forma ambulante e en común. Pero no sentido
estrito do termo, o Argot veu sendo concibido como a
linguaxe dos malfeitores, pasando por extensión a designarse tamén argots outras linguaxes especiais que
ofrecen uns rasgos comúns cos precedentes, entre os
que cabe incluír aqueles de determinados colectivos
artesáns de aquí e de calquera parte, que exerceron
a especialidade dun modo ambulante. Agora ben, os
argots máis antigos, os verdadeiros, os máis castizos,
os máis auténticos, son aqueles do mundo do hampa
e a picaresca, daquela sociedade marxinal nos que os
membros achábanse unidos en sociedade para facer
as súas falcatruadas. Como é fácil deducir, estoume
referindo a todo ese mundo marxinal dos xitanos,
ladróns, pícaros e rufiáns, que viñeron disfrutando
dunha xerigoncia usada por eles solos.

Calquera que sexa a profesión que practiquen os membros dos colectivos ambulantes tradicionais, case sempre se atopan illados e impedidos de participar nas
relacións habituais do conxunto da poboación, entre a
que desenvolven a súa actividade profesional. Debido
a que esta situación era a miúdo duradeira, era normal
para nunha manchea destes colectivos ambulantes a
presenza dun illamento social ó que eles respondían
con outro lingüístico manifestado na práctica dunhas
linguaxes especiais ou xergas de oficio que soamente
eles coñecían.

2. ESTUDO DOS VELLOS ARGOTS E DAS
MODERNAS LINGUAXES DE OFICIO

O estudo destes vellos Argots, característicos da nosa
sociedade pícara, que xurdiron da linguaxe castelá
normal, ou de voces do idioma castelán con significación distinta á xenuína e verdadeira, e que, ademais, estaban compostos doutros moitos vocábulos
de formación caprichosa ou de orixe descoñecida ou
dubidoso (Cfr. SALILLAS, 1898: 2), quedará, polo momento, á marxe do noso propósito máis inmediato, limitado este basicamente á identificación e estudo do
papel que desempeñaban as nosas xergas especiais
de oficio, no seo dos colectivos argóticos da ambulancia tradicional do noso País.

Tentar delimitar desde o principio que é ou non é un
argot, non é unha cuestión fácil porque o termo argot
non é moi preciso. Con certa frecuencia adoptou significados vagos cos que se chega a designar un conxunto
moi diferente de feitos lingüísticos. Deste modo escoitase dicir que toda clase social ten a súa fala específica,
toda casta a súa linguaxe sagrada e todo sacerdote ou
relixioso o seu latín. Pero estes non son argots no verdadeiro senso do termo. A linguaxe do visionario, do
tolo, do feiticeiro, ou o galimatías dunha sabia galaica
que di unhas fórmulas máxicas para ausentar un mal
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Neste senso, o escaso interese que viñeron mostrando
os nosos lingüistas e etnolingüistas polo estudo pormenorizado dos vellos argots e das xergas de oficio
tradicionais, veu sendo compensado pola dedicación
dun puñado de estudosos entregados á recolla destes
vocabularios de xerga. As súas valiosas apartacións,
feitas cando xa este mundo das xermanías desaparecera, ou estaba a punto de facelo pola progresiva
transformación e desaparición dos contextos que as
orixinara, son hoxe esenciais para calquera persoa
interesada en continua-lo estudo do tema.
Desgraciadamente, xa é un pouco tarde para retoma-la recolla destas linguaxes xergais, xa que teñen desaparecido case de todo durante o pasado
século XX, xunto cos oficios e profesións que constituían a razón do seu emprego e perduranza no
tempo. Hoxe en día, tan só nos queda unha derradeira oportunidade de contacto cos últimos ex-ambulantes capaces de reproducirnos mostras daquela
xerga de oficio que coñeceron na súa integridade,
así como daquelas circunstancias e factores que
motivaron a súa aprendizaxe e emprego na áreas
de acción profesional. Foron eles, máis que ningún
outro factor ou circunstancia, os principais responsables de que me teña ocupado destas xerigoncias
especiais que aqueles informantes clave, que as usaron, xa as calificaban nos seus comentarios como
unha “curiosa fala que agora xa non se leva”. Pero,
aínda que sexa así, ben merece a pena tentar de
afondar nalgúns aspectos das mesmas, empezando
polos máis antigos argots, para pasar de seguido a
observa-las xergas de oficio creadas e empregadas
polos membros dos colectivos ambulantes tradicionais que as posuíron.

Desde 1609 é coñecido en España o Vocabulario
xemanesco de Juán Hidalgo, e desde 1625 o de Cesar Odín, o que nos está indicando unha utilización
estendida de voces xergais nesta época. Pero o momento no que comezaron a utilizarse este tipo de
xergas xermanescas faise moi difícil de precisar con
exactitude. Probablemente, fora ó establecerse as sociedades do Hampa, que para os seus fins inventarían
estas pseudo-linguaxes con obxecto de facerse entender nas súas reunións e evitar que os non iniciados e
os estranos á irmandade os entendesen. O que si parece ser certo, é que os argots que hoxe conservamos
veñen de moi antigo. Con esta idea tamén concorda
a afirmación de Párano ó expresar que a xermanía
pura actual data dunha data anterior ó século XVI
(PARANO, 1980: 186).

2.1. Orixe e natureza dos máis
antigos argots
A orixe histórica das nosas linguaxes especiais máis
antigas non é fácil de determinar con exactitude. Estes máis vellos argos, coñecidos cos nomes de xerga,
xerigoncia e xermanía (del latín germanus = irmán)
pola especial irmandade na que estaban organizadas
aqueles grupos de ladróns, rufiáns, pícaros e demais
ralea que a usaban, foron compostos e acomodados
á formación intelectual e hábitos de vida dos que as
inventaron fai varios centos de anos.

En efecto, o influxo, desde o século XV, da linguaxe
caló, zingalé ou romanó, nomes cos que ese coñece
a forma de falar dos xitanos afincados en España, e o
das diferentes cofradías de maleantes, pícaros e mendigos ás que xa me teño referido, presididas polos
variados irmáns maiores da truhanería picaresca dos
séculos XVI e XVII, deberon de constituír o mellor
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dos máis arriba que ó tempo que nos proporcionan un
importante vocabulario argótico que poñen na boca
dos ‘pícaros’ protagonistas das súas novelas, utilízanos
para criticar aqueles aspectos máis salientables da estrutura social, que estes pícaros ambulantes observan
deambulando a través das diferentes capas sociais para
mellor observalas e criticalas desde a súa condición de
desherdados da fortuna. Pero tamén debemos esquecelos escritores románticos franceses dos que constitúen
exemplos relevantes Victor Hugo, Honore Balzac e Eugene Suë entre outros grandes románticos franceses.
Estes autores transmítennos unha concepción do argot
moi mediatizada pola idea romántica e grandiosa que
tiñan dos mendigos e malfeitores galos do seu tempo.

Por outra parte, o ambiente das cárceres e presidios,
verdadeiras escolas de maleantes e prosélitos do
Hampa hispana, e as condicións e formas de vida e
costumes daqueles personaxes aventureiros, hábiles,
enxeñosos e innobres, ós que se fai referencia na nosa
literatura picaresca, que se explícita nos personaxes
do mendigo Lazarillo de Tormes (Anónimo, 1554), os
pícaros Guzmán de Alfarache (1599 e 1604) 63 e Rinconete e Cortadillo de Miguel de Cervantes; ou nos reflexan o escudeiro Marcos de Obregón (1618) 64, o soldado Píndaro (1626) 65, ou Don Gregorio Guadaña
(1644) 66, todas elas moi seguro que tamén deberon
contribuir á configuración e propagación destes máis
antigos léxicos xergais que hoxe dispoñemos.

No caso de Victor Hugo, por exemplo, as súas consideracións sobre o tema fainas especialmente nas obras
Le dernier jour d’un condamné e en Les Misérables,
semellando ser moito máis de índole literaria que científica. Tal como di André L. Stein a este respecto, o
argot é para V. Hugo un fenómeno literario posto que
el non o coñece máis que polos libros (STEIN, 1974:
18). Con todo, Victor Hugo presentaba aqueles argots
que el coñecía, provistos duns fundamentos e raíces
propiamente sociais, como ben explica nun texto de
Le dernier jour d’un comdamné que dí (trad): O argot verdadeiro, o argot por excelencia, non era máis,
repetímolo, que a lingua fea, inqueda, burlona, traidora, velenosa, cruel, tortuosa, vil, profunda, fatal da
miseria. Hai, no estremo de todas as baixezas e todos
os infortunios, unha última miseria que se decide a
establecer combate contra o conxunto dos feitos dolorosos e dos dereitos reinantes; loita terrible na que,
ora astuta, ora violenta, malsán e feroz á vez, ataca
a orde social a alfilerazos polo vicio e as estocadas
polo crime. Para as necesidades desta loita, a miseria inventou unha linguaxe de combate que é o argot
(HUGO, 1963: 293). O texto reflexa aquelas condicións
nas que aparece centrado o pensamento de Hugo sobre o argot: a súa orixe social. A súa natureza consistente en ser unha linguaxe especial dun grupo social
desfavorecido, e a súa función céntrase en constituír a
principal arma de defensa e ataque do grupo argótico
en loita coa sociedade xeral. Precisamente por acharse
nun combate constante coa sociedade circundante, o

Probablemente todos estes personaxes dos ínfimos
estratos sociais ós que nos remiten os citados protagonistas de nosa novela picaresca, puideren vivir e aproveitarse de certa inmunidade durante os reinados da
Casa de Austria, máis ocupada en tarefas de colonización e expansión europea e americana que en atender
ós estratos máis baixos das sociedades que compuñan
o seu Imperio, polo que a todos estes heroes do camiño descritos na nosa literatura picaresca e a aqueloutros que integran e representan o mundo do Hampa
hispano dos séculos XVI e XVII, deberemos atribuírlle
o principal protagonismo nesta constitución, difusión
e transmisión da antiga e máis xenuína xermanía española, que continuamente medra e se renova nos seus
termos a capricho dos inventores.
Doutra banda, aínda que non abonden en demasía,
existe un bo fato de persoas que desde diferentes
ángulos se teñen ocupado de discernir tanto a orixe
como a natureza destes vocabularios de xermania,
en especial a daqueles antigos argots empregados polos pícaros, moinantes e malfeitores integrantes do
Hampa hispano. Entre aquelas persoas que representan esta preocupación destacaríamos:
a) Desde a perspectiva literaria contamos con algúns
xigantes da literatura picaresca española, como os cita-

63. Vida del pícaro Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, de Mateo Alemán, 1599 y 1604.
64. Vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel, 1618.
65. La varia fortuna del soldado Píndaro, de Gonzalo de Céspedes y Meneses, 1626
66. Vida de don Gregorio Guadaña, de Antonio Enríquez Gómez, 1644
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argot transfórmase constantemente. Tal como nos irá
declarando V. Hugo (trad): o argot vai descompoñéndose e recompoñéndose sen cesar... avanza máis en
dez anos que a lingua en dez séculos (HUGO, 1963:
300). Trátase dunha transformación constante debida
fundamentalmente á función de ocultamento da realidade por parte deste tipo de léxicos. Cando se filtran os significados e chega a sentirse comprometido
o grupo argótico, este vese forzado a buscar un novo
termo como saída. Pero aínda máis que á corrupción
do segredo idiomático dos argóticos, a súa transformación continuada débese, sobre todo, á natureza exclusivamente oral das linguaxes argótics que posibilita a
constante creación directa, a deformación de vellas
palabras e a importancia doutras novas que pasan a
formar parte da linguaxe argótica.
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ten por inimigos ó espía e ó policía, e a quen os vixía
para cazalos; un mundo que ten, segundo este autor,
unhas formas, un tinte, unha mirada, unha cor e, en
definitiva, unhas propiedades infalibles (BALZAC,
1952: 831), entre as que sobresae esta da presenza da
linguaxe especial, do seu argot específico.
b) Desde unha orientación socio-antropolóxica e
mesmo psicosocial sobresaen as apartacións dos italianos C. Lombroso, A. Nicéforo, así como á do español R.
Salillas, entre outros varios autores italianos, franceses
e españois que enfocan desde o ángulo socioantropolóxico o estudo destes argots antigos. En Italia fano os
citados Césare Lombroso e Alfreso Nicéforo, mentras
que en Francia farano Lacassagne, Manouvrier, Laurent
e Tarde entre outros; en España serán sobre todo R. Salillas e C. Bernaldo de Quirós os que o realicen. Todos
eles coinciden en admitir que o argot antigo é un rasgo
pertinente do criminal e do criminal soamente. Serán
as causas e as razóns desta pertinencia as que diferencien as súas distintas perspectivas.

Se ben V. Hugo reflectía na súa visión do argot os
prexuízos socioculturais do seu tempo, Honoré
Balzac seguirá fiel en boa parte a eses prexuízos. Ó
proporcionarnos o seu parecer sobre o tema, Balzac
recoñece, non só a elevada antigüidade do argot por
derivarse, pensa, en parte das linguas romances e,
especialmente, do pobo do que sae todo, senón por
tratarse dunha lingua. Segúndo Honoré Balzac o argot
é un idioma, é unha linguaxe enerxética dos grupos
descrasados. Non hai lingua máis enérxica e máis coloreada que a deste mundo subterráneo. O argot é un
idioma no que todo é feroz (BALZAC, 1952: 829-830
). Na súa opinión trataríase dun idioma que vai evolucionando segundo o fai a sociedade, que segue á civilización, a acosa e se enriquece de expresións novas en
cada nova invención. (BALZAC, 1952: 829).

Cesare Lombroso considera na obra L’Uomo delinquente (1894) que o home delinquente-nato e pazzo
morale está predestinado ó crime por ser amoral e
acharse desprovisto desa facultade de enxuizamento
ético que lle permitiría devalar os seus delitos. Dinos
nesta obra que no home criminal realízanse as características antropolóxicas do home primitivo, e si é
amoral é porque como este está desprovisto da capacidade de enxuizamento ético que lle permitiría avalia-los seus actos. Así asociado co crime, o home delincuente lombrosiano achará tamén a necesidade dunha
linguaxe acorde co seu nivel existencial, o que lle permitirá afirmar, no capítulo da obra dedicado ó argot,
que un dos caracteres particulares do delincuente
reincidente e asociado... é o uso dunha linguaxe que
ten de particular que gardando todos eles os aspectos
fonéticos e sintácticos da lingua cambian completamente do léxico (LOMBROSO, 1894:467). Son mutacións curiosas que, tal como segue expresando o
autor, aproximan a xerga á linguaxe primitiva (LOMBROSO, 1894: 467) por canto os que a falan son unha
especie de salvaxes que viven no seo da florecente
civilización europea, pero recorren a miúdo, como os
salvaxes á onomatopeia, ó automatismo, á personificación dos obxectos (LOMBROSO, 1894: 488), ademais
dos trocos, metástases, transformacións, supresións,
estranxeirismos, arcaísmos e outros.

Estas impresións de H. Balzac sobre o argot, reducidas
a só unhas cantas follas de La Comedia Humana teñen un maior interese polo feito de que sexa el quen
as escribiu, que polo valor dos xuízos do autor ó respecto. En verdade, non se trata dun idioma feroz, no
sentido estrito do termo, nen sequera dun idioma,
canto dunha linguaxe argótica ou dunha linguaxe especial cuns fins prácticos para quen a emprega. Agora
ben, o Argot, evolucionando segundo o fai o entorno
que o exclúe, subsiste e consérvase porque serve a ese
mundo subterráneo do Hampa que H. Balzac databa
nunha poboación do redor de sesenta e catro mil individuos machos e femias (BALZAC, 1952: 831), naquel
París do tempo no que el se ocupa do tema. Todo un
mundo de homes sui géneris, fácil de identificar, que
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Esta hipótese lombrosiana parécenos tan pintoresca
como falsa, xa que está abondo demostrado que nin
os criminais máis reincidentes están predestinados a
seguir cometendo novos crimes nin, tampouco no tocante ó argot que utilizan, que esa linguaxe se pareza
en algo ás linguaxes dos pobos primitivos, nin que ese
automatismo verbal do que nos fala o autor sexa rasgo
exclusivo dos argots, senón que o é tamén das linguaxes
infantís e de calquera outra linguaxe comunitaria. Semella como si Lombroso quixera defender que o argot
é unha reminiscencia idiomática do home primitivo.
Pero non hai ningunha razón para afirmar isto como
tampouco existe para afirmar, como el o fai, de que
os homes primitivos foran amorais. Máis ben é certo
o contrario. A moral é relativa ós grupos sociais e todo
grupo humano alí onde se atopou teríase conducido
sempre moralmente, é dicir, de acordo coas propias
normas morais do grupo social ó que se pertence.

R

T

E

S

A

N

O

S

que o comparten. Doutro lado, no nacemento dos argots interveñen, en opinión deste autor, dúas categorías de causas: Unhas causas individuais, ou biolóxicas, e unhas causas sociais representadas polas causas
externas ou mesolóxicas, constituídas pola manchea
de presións sociais, económicas, xeográficas e outras,
que exercen sobre os homes a súa puxante influencia (NICÉFORO, 1912: 12-13). Estes dous factores son
os que tamén fan que a linguaxe especial compartida
represente as características psicolóxicas e sociais do
grupo que a fala. Trátase, pois, dun intento do autor de
afondar cientificamente na orixe e o papel do argot,
a través da busca das súas causas psíquicas e sociais,
do medio no que os grupos argóticos están forzados
a vivir, e da súa función esencialmente militante en
tanto que arma en loita pola vida do grupo como foi
apuntado máis arriba.
O estudo dos vellos argots dos malfeitores tamén ten
constituído un obxecto especial de interese por parte
de sociólogos franceses ilustres, que desde o principio rexeitan a teoría lombrosiana da dexeneración e
a patoloxía do delincuente, tentando pola súa parte,
fundamentar sobre o medio social, unhas hipóteses
que abren novas formas de entende-las linguaxes argóticas.

Doutra parte, o mesmo que para os escritores románticos tamén para Lombroso o argot ten unha orixe social, tal como se desprende cando di e escrebe que: A
tutti spiegamo lorigine del gergo furtantesco colla necesita di sfuggire alle indagini della polizia: certo, che
questa ne fu principalisima causa, especialmente per
quelle inversioni delle parole che abbiam visto cosi comuni, e nela sostituzione di nomi diversi al pronome,
come mamma per io otto, per si (LOMBROSO, 1894: 497).
Trátase dunha liguaxe propia daqueles que se dedican
á vida ambulante ou a unhas saídas estacionais, debido
a que estas comunidades o empregan para subtraerse
á vixilancia duns membros da autoridade e de todos
aqueles que acostuman mantela sobre eles.

Para estes estudosos do argot, franceses, entre os que
se achan Alexandre Lacassagne, un dos fundadores da
Antropoloxía criminal L. Manouvrier, e G.Tarde, entre outros, o argot é, –segundo a apreciación de André L. Stein– unha linguaxe representativa das características psíquicas e da cosmovisión da delincuencia
(STEIN, 1974:26). Trátase, polo tanto, dunha linguaxe
especial de profesión, convencional e segreda, da que
se serven os malfeitores e moinantes por necesidades
de simular as súas actividades delitivas.

Pola súa parte, Alfredo Nicéforo considerará na súa
obra o Xenio do Argot, que os argots nacen da necesidade de defenderse que teñen os grupos marxinais
contra a sociedade que os rexeita e que están destinados a esconde-lo seu pensamento fronte a ela. Según o autor, o Argot constitúe unha linguaxe especial
creada polos grupos en loita contra esa sociedade que
lles nega todo o dereito de entrada. Na obra O Xénio
do Argot explícanos que o argot está constituído por
unha linguaxe especial que nace e que permanece intencionalmente segreda (NICÉFORO, 1912: 7), pero
remite tamén á psicoloxía do grupo que lle fala, por
canto o argot constitúe unha arma na loita pola vida do
grupo que a fala, estando en relación moi estreita coa
súa forma de sentir, de pensar e de ser dos individuos

Dun modo semellante a como se fai en Italia e en
Francia, tamén en España contamos con notables estudosos do argot. Un dos estudosos máis significativos
ten sido Rafael Salillas que o aborda na obra El delincuente español. Nada máis empeza-lo estudo dinos
que a xermanía (xerga) é a maneira de falar dos xitanos, ladróns e rufiáns: do hampa (SALILLAS, 1898: 1).
Trátase, segundo este autor, dunha linguaxe diferente
da da sociedade normal pero que tivo a súa orixe na
linguaxe da sociedade xeral. Concretamente explica
que a xermanía é una xerga picaresca, nacida, como
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tódalas xergas da linguaxe nacional (SALILLAS, 1898:
2), e desa linguaxe nacional conserva a súa estrutura
sintáctica que permitirá soste-lo cambio constante do
léxico argótico. Pero trátase dunha linguaxe distinta
daquela da sociedade común, porque o hampa, nacido
no seo da sociedade, tamén difire dela. Os integrantes
do hampa hispano fálano non só ante a sociedade
senón tamén no seo do grupo como ben o mostran
os membros dos grupos de xitanos. Así que as xergas
empezan por ser, segundo Salillas, ese modo íntimo
de expresión que teñen os grupos que non se adaptan
nin á sociedade nin a súas leis; e nacen, precisamente,
por esa necesidade de manterse en segredo. Trátase
dunha verdadeira linguaxe de disimulo na que se fan
entrar tanto ás transformacións, posicións, inversións,
supresión e aumento de sílabas como os cambios de
vocais, metástases e dislocación de palabras.

R

T

E

S

A

N

O

S

caución. Este último cometeu o erro de non remarca-la
diferenza esencial entre o mundo argótico de antes e o
hampa moderno do que fala no libro. O que distingue
o argot antigo do argot moderno é que aquel era patrimonio dun grupo máis ou menos pechado e illado
do resto da sociedade, mentres que este diversificouse
na linguaxe popular porque aqueles que a falan están
amalgamados nas clases populares (clases baixas) urbanas. Non ter apreciado este feito social equivale a un
fallo na compresión do que era o argot antigo e do que
é o argot moderno67.
c) Achamos, por último aqueles estudosos do tema
que destacan desde a filoloxía e a lingüística como teñen sido Lazare Sainean e Albert Dauzat. Aquel polos
interrogantes sobre o que é o argot, e A. Dauzat pola
súa tentativa de comprensión desta temática dos máis
vellos argots.

Tamén o criminólogo Bernaldo de Quirós, nun artigo
escrito en 1910 dedicado ó estudo das xergas, indicará
que a xerga é unha linguaxe escura en parte e, na que
non o é, obscena e repugnante propia dos malfeitores
habituais e dos tipos máis ou menos equívocos que
con eles se relacionan (BERNALDO DE QUIRÓS, 1910:
939, col.1). Trátase dun medio segredo de expresión
necesario para a disimulación do delito, medio do que
os moinantes e criminais se serven para comunicarse
sen ser entendidos polos estranos, seus inimigos (BERNALDO DE QUIRÓS, 1910: 939, col. 1). Seguindo de
cerca as ideas de Salillas, Bernaldo de Quiros chega
a unhas conclusións máis avanzadas que el ó defender que o argot non serve soamente para transmitirse
clandestinamente a súa comunicación interna entre os
delincuentes, por canto esas persoas argóticas empregan os nomes que constitúen a verdadeira expresión
verbal do seu ambiente e do mundo das súas representacións. Achámonos, polo tanto, diante dunha linguaxe especial propia da vida libre, que está sempre
en transformación e cambio, pois renóvase e cambia
dun lugar a outro e dun día a outro, a excepción dalgúns conceptos profundos e fundamentais.

L. Sainean está convencido que o argot antigo, en tanto
linguaxe dos malfeitores é unha linguaxe especial que
non se debe confundir co argot moderno, intermediario entre os dialectos e as linguaxes do pobo baixo, e
que continúa perdendo os seus rasgos diferenciables
para ir confundíndose progresivamente con eles. Defende que o argot antigo é como unha linguaxe especial, na que a orixe é convencional, obra de individuos
ós que incumbía especialmente a tarefa de simplificar,
ou de enriquece-lo vocabulario argótico. O argot, polo
tanto, carece de espontaneidade, rasgo que comparte
coas linguas que se din universais (SAINEÁN, 1907:
290). Trátase dunha linguaxe segreda destinada ó entendemento dos iniciados.
Pola súa parte, A. Dauzat considera inconsistente a
teoría da artificialidade e convencionalidade do argot
cando di que hoxe non se atopan apenas lingüistas
para defender que os argots son linguaxes de convención. No seu estudo comprobou que non tiña nada
de común co mecanismo das linguaxes artificiais,
esperanto, volapük, ido, pero que o seu nacemento
se explica polas normas comúns de tódalas linguas
(DAUZAT, 1956: 21). Pero del non lle preocupa si é
linguaxe artificial e convencional ou non, bastándo-

As conclusións ás que chegan Bernaldo de Quirós e
Salillas, se ben son correctas, deben tomarse con pre-

67. Dado que a sociedade evoluciona en constante dialéctica e en continua transformación, o estudo da linguaxe das xermanías (argots) do século
XVII e XVIII non nos pode servir totalmente para o descrición e o estudo das xergas máis modernas que viñeron empregando hasta o ecuador do
pasado século varios dos nosos colectivos de profesionais da ambulancia galega tradicional. Pero aínda que se debe ter esto presente, sen embargo,
o repaso destes estudos sobre os argots máis antigos, dos seus condicionantes da creación e das súas leis de formación e funcionamento, constitúe
unha maneira aceptable de comezar a afondar no seu estudo e abordar cunha maior obxectividade aquel que se debe elaborar destas outras xergas
máis recentes que son as faladas polos colectivos argóticos tradicionais que deixamos estudado.
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lle con analiza-lo argot dando por sentado que os seus
procedementos de formación son os de todo idioma,
coas diferentes condicións do medio ou as necesidades do grupo (DAUZAT, 1956: 19) que o fala.
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O italiano A. Nicéforo fai na obra O Xenio do Argot,
un especial fincapé en factores e condicións de tipo
psíquico e laboral. Para este prestixioso criminólogo e
antropólogo existen dous feitos que aparecen no nacimento das linguaxes especiais, que se traducen nestas
dúas afirmacións: “sentir diferentemente é tamén falar
diferentemente” e “ocuparse diferentemente é tamén
falar diferentemente (NICÉFORO, 1912: 16). Partindo
de que en psiquiatría se estaba acostumado a comprobar como os tolos delirantes alteran as palabras usuais
suprimindo ou redobrando as sílabas, e como crean
enigmáticos neoloxismos que constitúen unha analoxía coa concepción ideolóxica da vida, tal como eles
a forman no seu cerebro militante, este investigador
considera que de modo semellante ós marxinados sociais, pobres, etc., co seu peculiar espírito enxendran
a linguaxe especial. Pero tamén a vida especializada
en certo tipo de traballo ou de ocupación fai nacer
unha linguaxe técnica. Deste modo, si calquera oficio
é capaz de xerar esta linguaxe técnica, o medio poría
o resto, é dicir, aportaría todas as demais verbas que
o constitúe en verdadeira linguaxe especial destinada
non a comunicar o pensamento ós profanos senón a
ocultalo.

Como L. Sainean, considera Albert Dauzat que o argot antigo dos malfeitores é segredo; e fundamenta
esta característica no feito de que o argot é, tal como
o ven os sociólogos, un medio de defensa social por
parte dos grupos que viven ó marxe da sociedade:
linguaxe segreda, pero non convencional (DAUZAT,
1956: 20-21); afirmación esta que non está exenta de
matizacións cando se trata dos argots ou xergas en
xeral, xa que logo estes argots son moito menos segredos do que un se imaxina: o argot escolar non é
máis segredo para os mestres que o argot dos delincuentes para os policías (DAUZAT, 1956: 21). Deste
modo, o investigador consegue vencellar o argot antigo co moderno, aplicando os mesmos principios de
análise a ambos e tratando de concilia-los estudos sobre os argots antigos cos que se fan ou poden facerse
dos argots novos.
A. Dauzat afondou no estudo do argot desde a perspectiva vertical ou diacrónica pero tamén o fixo
desde a sincrónica ou horizontal, achegándose ó estudo dos variados medios e condicións sociais, xeográficas, lingüísticas e de outro tipo que presiden a
formación e a transformación dos verdadeiros argots.
Cando o moinante, o vagabundo ou o truán se meten
de traballadores eventuais, pordioseiros, ambulantes,
etc., comparten con estes a súa forma de falar. Decae
así o antigo argot, para transformarse en argot novo,
xa sexa na forma de falar que ten o pobo baixo dos
barrios urbanos, ou na das diferentes linguaxes dos
membros de colectivos que exercen unhas actividades de pouco prestixio social e dun modo itinerante
polo alén das súas localidades de orixe.

Pero ademais dás referidas afirmacións a formación do
argot obedece, segundo Nicéforo, a seguinte lei que preside a súa formación: A necesidade de defensa de todo
tipo e o desenvolvemento do mesmo obedece á mesma
lei. Deste modo, canto máis necesidade de loita e de esconderse teña o grupo, máis complexo se volve o argot,
organizado mediante a adopción de cambios de palabras, de formacións, préstamos de palabras estranxeiras, transposición de imaxes, clasificación de obxectos
por un dos seus atributos e aínda outros elementos da
súa formación (Cfr. NICÉFORO, 1912:101-102).
A. Dauzat, pola mesma época en que o facía Nicéforo, falaba das condicións de formación dos argots.
Faino no seu estudo Les argots des métiers francoprovençaux (1918-1919) onde dirá que os argots son
sempre especiais das profesións ambulantes exercidas
en común (DAUZAT, 1977:5) sexan ou non lícitas, que
se desenvolven nos medios illados nos que se práctica a vida en común, e a ambulancia tamén aparece
como outro dos factores estimulantes da súa creación.
Desde estas bases élle doado comentar que, desde a
Idade Media, aquelas profesións ambulantes que viven en bandas, ou en pequenos grupos que se des-

2.2. Os factores da formación dos
antigos argots
Os autores que temos observado apuntan á unha serie
de factores responsables da formación dos máis antigos
argots. Uns fan máis fincapé en factores e condicións
de caracter social e psíquica dos individuos, namentres outros apuntan a condicións de índole xeográfico
e, mesmo, laborais, isto é, de índole profesional.
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prazan sen cesar para executa-los seus golpes, teñen
os seus respectivos argots. E dun modo semellante a
elas tamén os crearán e empregarán outras varias
profesións ambulantes estacionais como canteiros,
telleiros, cesteiros, arrieiros, caldeireiros, peiteadores
de cámara e outros grupos de ambulantes. Cada un
no seu contexto específico de traballo foi creando e
estas linguaxes xergais que conservaron, transmitiron
e empregaron entre os seus.
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A forma que adoptan de percorre-las respectivas áreas
de acción profesional e de permanecer en elas; o modo
de relacionarse cos cidadáns residentes nas mesmas e
coas variadas clases de clientela que solicita os seus
servizos; a maneira que teñen de comunicarse entre
os propios membros integrantes dos equipos de especialistas ambulantes que coinciden ás noites nunha
mesma pousada, ou polas aldeas de traballo que comparten nas áreas de acción profesional; son aspectos
que constituían outros tantos factores que contribúen
á produción dunhas imaxes peculiares do sector da
ambulancia galega tradicional, das que aínda nos servimos hoxe para identifica-los nosos colectivos da ambulancia clásica, como os estudados, e ademais, foron
capaces de proporcionar sobrados motivos para elaborar modalidades diferentes de comunicación interna ó
tempo que ocultar o pensamento dos protagonistas á
poboación xeral do contorno profesional.

Pero A. Dauzat aínda recollerá outra condición que
preside esta formación dos argots ó constatar que un
argot desenvólvese nunha rexión onde se fai sentir a
influencia de linguas estranxeiras (DAUZAT, 1977: 6).
Trátase dunha condición que a debemos ter en conta
os que vivimos na periferia do Estado español, xa que
logo, no noso caso concreto de Galicia, axúdanos a
entende-lo feito de que as xergas especiais de oficio
estean tan ben representadas, en comparanza con
outras comunidades autónomas do interior do Estado
español como é o caso de Castela ou Andalucía. Os nosos colectivos de profesionais argóticos, a pouco que
saían da casa cruzaban os lindes do territorio galego,
para introducirse en Portugal, Asturias, e Castela-León
onde a linguaxe é diferente, e algúns, como os canteiros ambulantes, tamén mantiveron contactos con
outros canteiros bizcaínos e cántabros, e mesmo con
franceses, alemáns, e outros a través do Camiño de
Santiago, dos que recadaron palabras para completar
o seu vocabulario argótico que chega hasta nós.

Estas xergas de oficio faladas polas persoas que practican uns oficios ou actividades tradicionais especializadas, sempre baixo a modalidade ambulante, seméllanse hasta certo punto a aqueles argots por excelencia, é dicir, ós verdadeiros argots. Semellante ó
que ocorría con eles, tamén nestas xergas de oficio
modernas que falan os colectivos argóticos incluídos
neste estudo, cada verba da xerga que falaban aparece
impregnada desa fantasía e necesidade que fixo posible a súa aprendizaxe e reprodución entre os membros
do grupo, sempre interesados por supera-los problemas de toda índole derivados do desenvolvemento
duns oficios asociados a un modo de vida ambulante
peculiar.

3. PRESENZA DAS XERGAS NALGÚNS
COLECTIVOS ARTESÁNS TRADICIONAIS

Neste contexto da ambulancia tradicional Galicia aparece como un país no que proliferaron unha manchea
de oficios e actividades tradicionais ambulantes, entre
os que sobresaen os afiadores, paragüeiros, capadores,
cerralleiros, músicos, sogueiros, cesteiros, barquilleiros, xeladeiros, peneireiros, cordeiros, albarderios,
alambiqueiros, e moitos outros que saíron a traballar
á miúdo facendo equipo con algúns mutilos (aprendices) que facían de criados. A maioría destes profesionais procedían de concellos pobres da provincia de
Ourense. Pero tamén a provincia de Pontevedra ten
nos canteiros que veñen de diferentes comarcas da
provincia, nos experimentados cabaqueiros da zona
da Guardia, e nos expertos cesteiros da zona de Mondariz, os seus máximos representantes de colectivos

Sucede, curiosamente, que as xergas de oficio que
nos son familiares en Galicia aparecen faladas por colectivos de ambulantes pertencentes ás provincia de
Pontevedra e Ourense, que son fronteira lingüística
con Portugal, e ó mesmo tempo un ámbito xeográfico
penisuar no que se fala o idioma galego, pero que tamén se alterna coa lingua castelá que o profesional da
ambulancia emprega para ofrece-lo servizo e para desenvolve-lo oficio cando o practica no exterior de Galicia. Doutra banda, a modalidade de vida e traballo que
distinguía ós nosos artesáns ambulantes, tamén evoca,
a miúdo, a aquela dos clásicos grupos marxinados por
máis que ambas obedezan a contextos e circunstancias diferentes.
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b) A xerga dos Afiadores (afiadores ambulantes,
paraugueiros, quincalleiros, cordeiros e outros ambulantes ourensáns, da que se teñen ocupado de maneira
especial Xosé Ramón e Fernández-Oxea (1953,1982);
D. Álvarez Álvarez (1965), Costa Clavel (1980), Fidalgo
Santamariña e Rodríguez Fernández (1988); J. A. Fidalgo Santamariña (1992, 1998). Como exemplo desta
linguaxe especial damos este trobo dunha cantiga dedicada ós veciños portugueses que di así: “O beligo
dos patelos/ é mais largaño co noso/ mircos lle ticen
o deles/San Antonio garde o nos” RAMÓN E FERNANDEZ OXEA, 1982: 263) que quere dicir: o peno
dos portugueses/ é máis grande que o noso/ lobos
lle coman o deles/ san Antonio garde o noso.

xergais tradicionais. Polo demais, Coruña e Lugo tamén aportarán a este mundo da ambulancia persoas
e especialidades. Daquela son os afiadores provintes
da comarca de Carballo, os cesteiros de Mazaricos, e
os prestixiosos prateiros da parroquia de Bergondo
(Sada) e doutras aldeas da comarca das Mariñas. Lugo,
ten os principais representantes da súa ambulancia
tradicional, nos recoñecidos alambiqueiros de Sober
que percorreron as zonas viñateiras de Galicia para
face-lo augardente do bagazo de vide.
A maioría destes colectivos da ambulancia galega clásica, téñense servido de xergas especiais que mascullaban de forma rebelde unhas veces, burlona outras,
e sempre de modo enigmático para os non iniciados.
Contamos cunha importante serie destas xergas de
oficio creadas polos nosos ambulantes, ás que se poden engadir aqueloutras que empregaban ambulantes asturianos, cántabros e ambulantes doutras provincias do Estado que dispuñan destas linguaxes de
oficio especiais.

c) O Vocabulario dos cesteiros de Mondariz e
parroquias colindantes, tamén nomeado o latín dos
bogardeiros. Foi laboriosamente recollido e inicialmente estudado por E. Peinador Lines (1922) e F.
Bouza Brey (1954) entre outros. O estudoso ourensán
Fermín Bouza Brey proporciona algunhas frases desta
linguaxe, como esta que fai parte do conto que di:
“un fulano foi ás patacas e outro quedou á espreita e
díxolle que si vía vir ao dono da finca que lle avisara.
Veuno o dono e o outro díxolle: Bogardeiro, aqueira
coas marocas que ahí se portea o caxino. A traducción
da fase é doada atendendo ao vocabulario: Cesteiro,
fuxo coas patacas que ahí ven o home (dono) (BOUZA

Na seguinte relación identificamos as máis coñecidas
así como aquelas persoas que se teñen ocupado do seu
inventario e lle dedicaron un esforzo investigador. Dita
relación podería quedar como segue:
a) A xerga dos canteiros ou picapedreiros galegos, procedentes na súa maioría de Caldas de Reis,
Cuntis e San Xorxe de Sacos, Tourón, Augasanta,
Parada e Santa María de Rivela, Forcarei, Soutelo de
Montes e Santa Cristina de Vinseiro, Cerdedo, Silleda e
Codeseda, Golada, Lérez e Moraña, Covelo e a Estrada
(BALLESTEROS, 1930: 45). Esta xerga, nomeada tamén
o Verbo dos Arginas e o Latín dos canteiros, empezou a recollela e estudiala o cura párroco de Murillo,
Rvdo. Nicolás Bezarés no ano 1.843, e continuaron o
interese polo estudo da mesma, entre outras persoas,
J. Areas Tejero (1961), Julio Ballesteros (1930), Marciso
Peinado (1950), Victor de Olano (1951), D. Alvarez
Blázquez, (1916), V Lis Quiben (1963), A. García Alén
(1977), Clodio González Pérez (1983) e Feliciano Trigo
Díaz (1993). Unha mostra deste vocabulario xergal
aportado por D. Xosé Filgueira Valverde, é esta que
nola transmite como segue: “Jina racha, jina raacha,
/Jina si queres jinar; si foras lus de keikoa nexo xerias
esperar” (FILGEUIRA, 1976:42), que quere dicir: Chega
noite, chega noite / chega si queres chegar/ que si foras
día de feita/ non farías agardar.

BREY, 1954: 415).

d) O Vocabulario dos telleiros (cabaqueiros) da
zona da Guardia (Pontevedra) que, se di que tiña a súa
xerigoncia (BOUZA BREY, 1954: 414) e por non haberse recollido seguimos sen coñecer, o dos telleiros
de Tomiño chamada Jalleira dado en parte a coñecer
por José Alonso Montero (1962) e Domingo Álvarez
Álvarez(1965).
e) O latín dos Chafouzas (albaneles) de Coián,
sen estudar polo de agora.
f) O Vocabulario dos músicos de Celanova, e
outros colectivos de músicos ourensáns, que Carlos Rodríguez nomea o Barallete dos Xingros (RODRIGUEZ,
2000) nun dos escasos artigos escritos sobre el.
g) O Latín dos Grañudos ou vocabulario dos
vendedores de cobertores, procedentes de A Graña,
aldea do Concello de Covelo (Pontevedra).
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h) O Vocabulario dos telleiros, cesteiros ou xugueteiros, e pedreiros asturianos chamado Xiriga, que chega nós gracias a ter sido recadado por A.
Llano Roza de Ampudia (1921). Unha mostra desta xiriga constitúea o seguinte segmento dunha copla alusiva ó seu traballo, que entoan os telleiros cando están
amasando o barro cos pes non pozo da barreira. Di así:
Deña rama la grifloa/ y demichigun uzquía,/ y derracha los plumosos/ y debrota la golía” (LLANO ROZA DE
AMPUDIA,1921:4), que se traduce así: De maña frío/ de
mediodía calor/ de tarde mosquitos/ de noite soño.
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vila toledana (RAPOSO, BARRAGON, RODRIGUEZ,
CARRIÓN, 1968). Daremos o seguinte exemplo elaborado a partir do vocabulario desta xerga, que di así:
“Pon los tunes al jipi y al de la Virgen con san Cracia
y la de Frncho con pedraza sin cado, que tomo las de
villadiego a por don ciriaco” (RAPOSO e outros, 1986:
19), que en galego ven a dicir: “Pon os arreos ó cabalo
e ó carro coa cebada e a bota con viño sen auga que
me marcho a queixo”.
A presenza desta serie de linguaxes especiais, e do seu
fecundo desenvolvemento no século XIX, entre estes
colectivos de profesionais da ambulancia, puxeron en
evidencia unha vez máis, e en maior proporción que
calquera outra lingua ou dialecto, as forzas creadoras
da linguaxe que aparecen depositadas nas clases máis
populares. Pero este século XIX que viu proliferar e
acadar a estas as cotas máis amplas de participación,
tamén asistirá ó empezo da súa progresiva decadencia.
Da a impresión de que todo aquel mundo do hampa
composto polos rufiáns habituais decimonónicos, de
súpeto se desmorona deixando de empregar, co declinar do século, as súas xerigoncias peculiares. E toda
aquela lexión de bohemios e pícaros hispanos continuadores dos máis antigos rufiáns e pícaros experimentados, empeza a enmudecer para sempre co declinar do século XIX. O vello mundo da delincuencia
reestrutúrase e aquel delincuente español, obxecto de
estudo de R. Salillas, semella como si reintegrase plenamente na sociedade convertendo a súa xerigoncia
nunha linguaxe popular á maneira como o facía tamén
nesa época, o hampa francesa e o de outros países europeos.

i) Os caldeireiros asturianos de Miranda dispoñían dunha xerga nomeada o Bron estudada por
Xosé Manuel Feito e outros (Cfr. FIETO, 2002), que
falaban deste modo: “payin, payete/ quillar, quillarete,
/ ¿el maquín del garo és este?/ Xago estafado/ de los
payoes quillado/ si no estás quillado qullarete / ¡el maquín del garo, es ese!” que quere dicir, “Paisanín, paisanete, / engañar, engañareite,/ ¿El camino del pueblo
es este?/ Calderero desacreditado/ de los paisanaos engañado/ si no estás engañado engañarete/ ¡el camino
del pueblo, es ese!” (FEITO, 2002. 195).
i) O Vocabulario dos cunqueiros asturianos, ou
fabricantes de cuncas e outros recipientes de madeira,
chamado A Tixileira (LLANO ROZA, 1924).
j) O Vocabulario dos canteiros de Trasmiera
e as súas colegas santanderinas chamado A pantoja
foi recopilada polo xeneral Fermín de Sojo y Lomba,
(1935, 1947). Un exemplo desta fala especial aparece
no seguinte diálogo en verso entre un home e unha
muller, que se desenvolve deste modo: “Home: A miarire copetaide / A la junia guicis gaches. / Muller: yo
no entindo jerigonzas/ Ni tampoco guichis gaches; /
De zori gimis saspera / rieco brotar la mitarde” (SOJO
Y LOMBA, 1947: 69), o que traducido ó galego quedaría así: Home: A min, moito. A muller pouco e malo./
Muller: Eu non entendo de xergas/ nen tampocu de
guichis gaches; / Do viño que eu pago / Quero bebela
metade.

Un semellante destino ó que abocaron os vellos argots, achárono tamén as demais linguaxes especiais
dos colectivos argóticos estudados, e dos demais ambulantes galegos, asturianos, cántabros e outros que
nesa época disfrutaban de xergas cun florecente vigor,
e que, desde o principio do século XX empezan un
esmorecemento progresivo hasta fundirse na linguaxe
común e desaparecer, aínda cando os oficios seguiran
subsistindo. Plenitude e decadencia das xergas, mais
non o seu principio e o seu final, pois tamén é certo
que o século XIX, no que se produce unha verdadeira
práctica argótica, non deu orixe a ningunha delas nin
tampouco asistiu a súa decadencia definitiva que o século XX tivo ocasión de comprobar entre a indiferenza
dos que deberamos procurar evitalo.

k) O Vocabulario dos picapedreiros portugueses
que nos diron a coñecer en parte, Abel Viana (1932) e
C. López Cardoso (1951), entre outros.
l) O Vocabulario dos arrieiros de Quintanar da
Orden recompilado por un grupo de estudosos desta
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gots en xeral, tamén a destes ambulantes galegos ven
a constituír para os grupos que a falan, un "signum de
clase, de casta, de grupo" (GIRAUD, 1985: 87), que
presentan como auténtico referente identitario, xurdido tanto de motivos profesionais no senso de que,
"ocuparse diferentemente é falar diferentemente"
(NICÉFORO, 1912: 24), como de razóns de tipo bio
lóxico, Isto é, constituír un medio polo que estes
profesionais conservan a súa existencia e resisten as
presións do mundo exterior en que se moven. Cada
unha das xergas dos nosos ambulantes, aparécenos,
así, como ese mecanismo eficaz a utilizar polos profesionais na súa loita pola vida nos espazos de acción
profesional; e coa creación e perfeccionamento progresivo das mesmas, estes grupos ambulantes argóticos propuxéronse non ensaiar novas formas de
comunica-lo seu pensamento ós demais, senón polo
contrario, de ocultárllelo ós estraños.

Todas estas linguaxes de oficio sobresaen pola utilidade que aportan ós membros dos colectivos profesionais argóticos. Constitúen, sobre todo, para os
que as utilizan, unha auténtica barreira protectora da
específica modalidade de existencia e traballo que
presentan sobre o marco da acción profesional. As
diferentes xirias que empregan os nosos colectivos
de ambulantes tradicionais podemos considera-las
como unha verdadeira arma defensiva que empregan na loita pola vida no medio externo e agresivo
onde desenvolven os traballos. Trátase duns vocabularios especiais que non xurdiron espontáneamente,
senón de forma intencionada para mellor constituír
esa barreira protectora dos seus propios intereses, e
mostran claramente que estes grupos de ambulantes
que os falan, pensan, senten, e xulgan as cousas dun
modo diferente a como o fai a sociedade fronte á que
as están a falar. Elaboradas artificialmente, transmitidas oralmente soamente ás xeracións de membros
activos da especialidade argótica, e celosamente gardadas por eles ó longo do tempo, estas xergas están
destinadas a non ser comprendidas pola xente allea
ós grupos profesionais que as conteñen. Creadas e
perfeccionadas nunha época na que a práctica da
ambulancia galega foi máis abundante e xeneralizada, os ambulantes que as falan non so as empregan
a diario nas andainas polo mundo senón que –escribe
Ben-Cho-Shey referíndose ó 'Barallete’ dos Afiadores– "tamén o usan ás veces nas conversas cos seus
veciños" (RAMON E FERNANDEZ-OXEA, 1982:260).
Pero esta utilización das xergas nas aldeas de orixe
polos ambulantes, pódese considerar como un feito
circunstancial e limitado a algunhas palabras soltas
nas conversas mantidas cos familiares, e nas tabernas
que frecuentan pola súa localidade para apostillar
algo no xogo de cartas, nas conversas cos veciños e
pouco máis. O verdadeiro ámbito do emprego é o espazo profesional polo que se desenvolven os oficios.
É nestes lugares de traballo e de descanso nocturno,
onde as xergas dos ambulantes se erixen nun verdadeiro "signum" de identificación profesional, de afirmación da diferenza destes colectivos argóticos, e de
exhibición pública desa distintividade que proxectan
entre os membros da sociedade externa que os rodea. Tal como expresa Giraud sobre a esencia dos ar-

Sumado a esta función protectora da identidade profesional aparece o papel das xergas como medio de
comunicación interna. Nos comentarios dos ambulantes que dixeron ter feito uso da propia xerga de
oficio nas súas andainas profesionais, aparecen expresións como: falabamolo ('o Barallete') para que
non nos entenderan os paisanos, usabamolo entre
nós nas feiras e nas pousadas para que a xente non
entendese o que diciamos, ou xerga usabamola entre nós cando nos xuntabamos, pero so entre nós, e
similares, que revelan tanto a función protectora das
xergas como este papel de fonte de comunicación
interna dos propios xuízos e pensamentos, que os
integrantes dos grupos argóticos se pasan entre si ó
abrigo dos oídos indiscretos da xente que os rodea.
Aparece un terceiro aspecto destas linguaxes especiais que tamén se debe resaltar. Trátase da capacidade que teñen para facer destes colectivos ambulantes que as falan uns grupos particulares e distintos.
Semellantes a calquera outros argots antigos, as xergas o barallete que usan os afiadores, o Verbo dos
Arxinas dos canteiros, o falar dos cesteiros, e outras,
mostran unha capacidade sobrada para diferencia-los
colectivos que as falan, a fin de mellor integra-los
seus membros nunhas categorías de cidadáns distanciados dos demais. Sempre que un destes ambulantes
se poña a utiliza-la xerga propia para se comunicar
con outro do grupo, o falante sitúase nun espazo vital
novo apartado da sociedade exterior fronte á que a
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fala, separado tamén dos outros ambulantes argóticos que empregan a súa, e igualmente da poboación
das localidades de procedencia na que non precisa
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cotiá da profesión. Doutra banda, aquela expresión
de A. Nicéforo "ocuparse diferentemente é falar
diferentemente" (NICEFORO, 1912) referida ás linguaxes especiais que el estuda, poderiíamola complementar agora dicindo que falar diferentemente
é tamén pensar, sentir e xulgar diferentemente. De
ser isto certo –como penso-, un estudo semántico en
profundidade das xergas que utilizan os nosos ambulantes, subministraríanos a clave para acceder ó
sistemas da cultura de oficio destes colectivos, esto
é, a ese universo de sentimentos, ideas, valores, aspiracións, e demais elementos da cultura de oficio
que os distingue. Neste plano da análise, tamén se
pode considerar estas xergas como uns verdadeiros
tests proxectivos dos microsistemas de cultura dos
colectivos que as coñecen e practican. A través delas detéctase esa vida dura e marxinada que os caracterizaba no seo daqueles asentamentos por onde
desenvolven a especialidade ambulante. Fronte á linguaxe común, consciente, ordinaria e simple da poboación dese medio, e, sobre todo, fronte á linguaxe
buscada, escollida, distinguida, das clases cultas do
mesmo, estas xergas aparecen como una forma particular de relacionarse os membros destes colectivos
de ambulantes galegos, artificial, estraña, non correcta, impropia do conxunto de cidadáns "normais"
e por isto socialmente reprobable. Precisamente
porque estas xergas foron creadas para servir a estes ambulantes en situación, é dicir, durante a súa
estadía e traballo nuns medios que en principio lles
son alleos, permítennos acceder a boa parte do que
acontece a estes colectivos no devir cotián, tanto a
aquelas situacións, estados de ánimo, vivencias, aspiracións, e demais problemas que deberon ser xerais,
como á necesidade que teñen de atopar abeiro onde
pasa-la noite, o afán por maximiza-lo exercicio do
oficio sacándolle o maior rendemento ó traballo, ou
as gañas de volver cuns aforros ó fogar ó remate de
cada tempada profesional.

Esta capacidade que atribuímos ás xergas para facer
abandonar á persoa que a fala a súa condición de cidadán normal para mellor quedar incorporado na categoría diferenciada do grupo argótico, aproxímanos
estas xergas ó nivel no que se sitúan os rituais iniciáticos. Para mellor mostrar este carácter de ritual de
iniciación ó exercicio do modo de vida ambulante,
ós mozos canteiros, telleiros, cesteiros, ou afiadores
ambulantes, faralles prescindir da súa lingua habitual
para asimilar estas linguaxes de oficio secretas, propias da nova situación profesional, posibilitándolles
máis tarde volver á linguaxe común, pero xa co coñecemento das novas linguaxes especiais que utilizarán só en circunstancias dadas e cuns individuos da
dos. É así como por medio destas linguaxes de oficio,
ós colectivos ambulantes seralles posible separa-los
aprendices do seu medio natural, agregalos ó novo
medio ambulante da especialidade argótica e, finalmente, reintegralos de novo no medio xeral sen que
perdan a condición de membros do colectivo ambulante específico, no que xa se recoñecen e se fan coñecer. É neste plano cultural e simbólico máis que no
técnico e real, onde as xergas dos nosos ambulantes
desempeñan mellor o seu papel de "signum" identifi
cativo dos colectivos de profesionais que as falan,
de barreira protectora dos seus membros argóticos
fronte ós demais, de código secreto de expresión
e comunicación interpares, e de verdadeiro medio
íllante do exterior, e móstranse como un mecanismo
de protección e de loita pola vida que adquire todo
o seu valor, e importancia, en tanto que "estratexia"
de resposta á dobre tendencia de cohesión interna e
de diferenciación externa dos membros dos respectivos microgrupos argóticos que as usan na práctica
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Oficio nobre e bizarro
entre todos o primeiro
porque na industria do barro
Deus foi o primeiro alfareiro
i o home o primeiro cacharro.

VI
OFICIOS ARTESÁNS E ESTRUTURA
SOCIAL TRADICIONAL: IMAXES
E VALORACIÓNS DOS OFICIOS
NA SOCIEDADE TRADICIONAL

1. A IMAXE SOCIAL E VALORACIÓN
DOS OFICIOS POLOS MEMBROS DA
SOCIEDADE CAMPESIÑA TRADIONAL

onde conserva aínda hoxe un certo carácter despectivo, e en Lisboa onde equivale a algo así como
"parvo" ou a home de ínfima condición social, ou en
Bos Aires (Arxentina) onde se sabe que a expresión
"gallego de mierda" se continúa usando na actualidade como un insulto.

Dentro do ámbito da literatura popular de tradición
oral atopamos interesantes testemuñas que falan da
imaxe proxectada por estes profesionais durante o
exercicio da profesión. Respecto da que proxectaban aqueles artesáns e traballadores emigrantes temporeiros que saían traballar por fora da comunidade
natal, a súa imaxe social móstrase sobre todo nese
conxunto de atributos que lles aplican os que lles daban traballo ou aqueles que os observan camiñando
na súa procura. É ben coñecido como moitas persoas que desenvolveron algún oficio, ou actividade
laboral calquera, polas cidades de Madrid, Lisboa,
Bos Aires e outras grandes cidades do alén mar, aparecen asociados a uns atributos de ignorancia, brutalidade, desconfianza, falta de hixiene e valoracións
semellantes que se lles teñen aplicado, participando
delas tamén os demais galegos que se relacionaban
con eles por estas zonas de traballo. Todos estes atributos negativos pódense aglutinar na verba "gallego"
e o significado que se lle daba polos lugares que eles
andaron, como por exemplo na cidade de Madrid

1. 1. A Imaxe e valoracións sobre os
oficios sedentarios
O folclore popular contempla distintas opinións
segundo o tipo de oficio sedentario que se trate. A
concepción dalgunhas actividades é máis positiva
que a de outras. Así, os portadores de saberes relacionados coa construción das olas e cacharros de
barro semellan estar moi ben valorados polo pobo
anónimo, tal como se aprecia naquelas composicións anónimas que lle cantan deste modo: “Oficio
nobre e bizarro/ entre todos o primeiro/ porque na
industria do barro/ Deus foi o primeiro alfareiro/ i
o home o primeiro cacharro”. Como é sabido, os cacharros de barro tamén xogan un papel importante
na vida cotiá da xente, e incluso nalgunhas festas populares, o que puido favorece-la súa posición entre
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escoita cantar na zona dicindo “Ó entrar
en Niñodaguia/ o primeiro que se ve/ as
taciñas a secar/ os forniños a cocer”.
Nesta liña de boas opinións, atópanse os
membros do colectivo de carpinteiros
tradicionais. Deste oficio artesán apréciase a utilidade para a sociedade xeral.
O pobo anónimo compúxolle coplas positivas de aceptación como esta que lle
dedican e cantan as mozas: “O primeiro
amor que teña/ Ha de ser dun carpinteiro/ Para que me faga un banco/ Que
estou sentada n’o suelo” (PEREZ BALLESTEROS, 1886, II: 218) Nalgunhas coplas do
folclore popular, os carpinteiros das aldeas disputan o amor das mozas de cara
o casamento cos ferreiros, levando estes
sempre as de perder na competición, tal
como ilustra esta cantiga que recadei
por terras de Sobrado dos Monxes (Coruña), que di “Non te cases cun ferreiro/
Que te queiman as muxicas/ cásate cun
carpinteiro/ Que che fará camas bonitas”. Tamén os ferreiros das parroquias
deste concello de Sobrado xeran unha
opinión que os contrapón ós cregos das
parroquias, xa que logo era nos domingos e días festivos cando estes labregos
acudían máis á forxa a axudarlle a batelo ferro e a parolar. Esta relación de oposición co crego, que podemos estender
Casa commigo Rosiña
ós demais concellos galegos, aparece reMira que son cacharreiro...
collida nalgunhas coplas deste tipo que
Foto Xoel Gómez Losada
din: “Moito se anoxaba o crego/ porque
68
os oficios artesáns en xeral . Polas aldeas oleiras de o ferreiro petaba,/ os domingos de mañá,/ e non caBuño, da comarca coruñesa de Bergantiños, tamén taba o moi cego,/ que mentres un bate o ferro/ bate o
lle cantan deste modo ós integrantes deste colectivo outro na campá”. Pero o ferreiro, compite co crego
de artesáns: “Casa conmigo Rosiña/ mira que son ó selos dous hábiles na percura do ceo, un pondo
cacharreiro/ durmirás en boa cama/ e sempre terás en práctica unhas habilidades institucionais que se
diñeiro”. E na aldea oleira ourensá de Niñodaguia traducen nos rezos e rituais relixiosos, e o outro emconcíbese ós oleiros como uns artesáns traballadores pregando os seus poderes máxicos para enfrontarse
e produtivos, segundo o fan notar aquelas coplas que ó demo, e súas mañas e listura persoal para enganar
recollen o oficio en trobos como este que aínda se a San Pedro e colarse pola porta do ceo. Con todo, es68. En Lugo o luns de Pascua de Resurrección corrían as olas. As mozas lanzaban olas de barro polas rúas e aquelas que as deixan caer sufrían
un castigo imposto polas compañeiras. Tamén na provincia de Ourense, no chamado domingo oleiro do Entroido practicábase o Xogo das Olas.
Actualmente practícase en Xinzo da Lima, colocándose os participantes en rolda ou en dous bandos, botándose olas de barro uns ós ouros que poden
ir cheas de auga, ou fariña. A quen lle caera e a escachara tocáballe pagar una prenda, normalmente unha rolda de viño ou diñeiro para logo facer
unha merenda. Nesto tamén pode radica-la valoración positiva que se ten do oficio.

128

~

C

O

L

E

C

T

I

V

O

S

A

tes depositarios dun saber, que ten sido privilexio de
reis, e segue a ser considerado sagrado en moitos países de África, a nosa tradición popular colócao nunha
posición intermedia entre a autonomía persoal que
anuncia en ditos do tipo: “De ferreiro a ferreiro non
pasa diñeiro”, e a dedicación á sociedade que o leva
a ocuparse do que necesitan os clientes máis que do
que precisan os propios membros do fogar, segundo
semellan dicirnos os ditos como este: “na casa do
ferreiro, coitelo de pau”.
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opinións e da mestura entre homes e mulleres de aldeas diferentes, instáurase no seo das comunidades
campesiñas o mellor mecanismo para iniciar e para
afianza-las relacións xuvenís de cara ás futuras alianzas matrimoniais e de parentesco entre grupos de
campesiños diversos, e consecuentemente, do fortalecemento do tecido social.
En base ó exposto podemos afirmar que na nosa
sociedade tradicional ser “fiandeira” e ser muller é
simbolicamente unha soia e mesma cousa, de aí que
sexan estas mulleres encargadas de fiar as que tamén
realicen as funcións propiamente femininas do matrimonio e da procreación, mentres que as costureiras
tradicionais serán privadas destas funcións esenciais
para a sociedade xeral.

Outra habilidade tradicional moi apreciada é a que
veu sendo desenvolvida desde a máis remota antigüidade polos sucesivos colectivos de fiandeiras e tecedeiras tradicionais. Pódese dicir que se trata dunhas
habilidades das máis apreciadas de tódalas desenvolvidas polas nosas mulleres galegas. Fiandeiras e tecelás aparecen no folclore popular opostas ás costureiras e ós xastres, que son moito menos valorados no
mesmo. Estas habilidosas profesionais do liño e a la
teñen sido obxecto das mellores opinións dos cidadáns, fose porque os traballos do liño e da la son dous
labores femininos por excelencia e desprestixialos sería tanto como desprestixiar a metade da poboación
da sociedade tradicional, ou porque a través da roca,
o fuso, e os labores e traballos do liño e a la, a nosa
sociedade tradicional sempre atopou un pretexto
para fomenta-la sociabilidade e a solidariedade entre
as persoas que continúan con esta actividade.

Esta renuncia das costureiras a desenvolve-los traballos do liño e a la, así como a realiza-los outros labores agropecuarios que constatan ditos do tipo: non
sabe a costureira para que se fixo a peneira, e incluso, a vantaxe que lle aporta a súa mellor forma de
vestir e limpeza, sobre as demais mozas labregas do
Pais, non van producir máis ca idea dun certo modo
de vivir fidalgo desta profesional. A esta idea que ten
o pobo, das integrantes deste colectivo artesán, refírense ditos como este: a boa costureira queira ou
non queira sempre ten algo de señoriteira. Pero
esta fermosura non lle abonda para casar, xa que
logo, no folclore, seus amoríos aparecen sendo efémeros tal como o testemuña aquela copla popular
que canta: “O amor da costureira/ era papel e mollouse/ agora costureiriña/ o teu amor acabouse”; e,
polo demais, son infecundos ó ser rexeitada para o
matrimonio naqueloutra crase de coplas que lle din:
“Costurira no-na quero / si m’a dan créllome (queréllome) d’ela;/ anda deitando consigo/ canto pillo
ten a terra (PEREZ BALESTEROS, o c.: 221). Temos así
que através da súa literatura popular de tradición
oral, o pobo anónimo atribúelle ó noso colectivo de
costureiras, unhas valoracións pouco salientables
dentro do sistema social en xeral. E algo semellante
ocorre co colectivo tradicional de xastres que traballaran nos obradoiros instalados no fogar. As coplas
populares son duras con eles, presentando xuntos a
ambos colectivos para aplicarlles unhas valoracións
nas que o aprecio por estes profesionais é escaso, a
tenor daquelas coplas que lles dín: Quen mas merca
baratiñas/ catro cousas nun real;/ unha costureira,

A actividade do fiado tamén pode concibirse como a
testemuña simbólica do rol social da muller, xa que
logo a roca veu constituíndo en todo o Occidente
de tradición cristiá o mellor símbolo do traballo e
do status feminino en xeral. O fuso e a roca son o
símbolo da feminidade tradicional, xa que logo remiten á esencia mesma da condición feminina ó vir
sendo uns fieis compañeiros da historia da muller na
sociedade occidental, e o fiado e tecido do liño e da
la, unha daquelas habilidades máis estendidas e máis
cultivadas.
Doutra banda, os "fiadeiros", "fías" ou "fiandóns" en
tanto que centros de xuntanza e divertimento ó redor do liño e da la, da xuventude campesiña tradicional, aparecen no folclore popular como uns auténticos mecanismos capaces á vez, de realizar labores á
sociedade. En efecto, acudindo a eles, colaborando
no traballo cós demais asistentes e participando das
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un xastre,/ unha agulla e un dedal (CABANILLAS,
1983:127); e este menosprezo aínda se acentúa máis
no caso dos xastres, dos que o pobo anónimo chegará dicir: Sete xastres fan un home/ e vintecinco un
testigo/ fan falla cento cincuenta/ para firmar un
recibo (CABANILLAS, 1983:126), e incluso, a situalos
no campo da anomía social ó marxinalos con coplas
deste tipo: “Teño d’aprender á xastre/ e dende xastre á ladrón,/ d’os remendos que furtare / ei de facer un calzón” (PEREZ BALLESTEROS, 1888:.233). Esta
carencia de esencia humana no profesional –“sete
xastres fan un home”–, que leva á desconfianza da
palabra dada –“e vintecinco un testigo”– que atribúe
o folclore popular a este colectivo artesán, semella
seguro que ten que ver co feito de que sendo uns artesáns independentes ós que os solicitantes do servizo teñen que abastecer das materias primas necesarias como teas, fíos, botóns, e outros, faise difícil
un control exacto sobre o produtos, e tamén porque
tradicionalmente este oficio era desenvolvido por
individuos fisicamente débiles –coxos, chepudos,
dependentes– ou portadores dalgunha enfermidade
que lles impedía realizar un traballo agrícola máis
aprobado pola poboación xeral.
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que nas cantigas sexan presentadas como mulleres
dilixentes e activas, facendo de fillas e de nais reprodutoras da sociedade, ocupadas a diario no seu traballo do liño que acometen polo día mentres camiñan
ou coidan o gando, e de noite desde que remataron
as demais tarefas hasta a hora de se deitar. De aí que
o pobo anónimo as presente como laboriosas amas
de casa cantando a miúdo así: “Sete restrelos (mangados de liño) ben postos/ é tempo de irse á deitar/
o liño queda a durmir/ eu teño que madrugar”, ou
ben así: “Voume por aquí abaixo/ voume por aquí
arriba/ fiando na miña roca/ gobernando a miña
vida” (PEREZ BALLESTEROS, 1886, II: 225-226)

1.2. A imaxe e valoracións
dos oficios ambulantes
É no corpus do folclore popular onde mellor aparece
reflictida a imaxe social que proxectaban e a consideración persoal que manteñen estes humildes embaixadores culturais, por aquelas comarcas e provincias de traballo de dentro e de fora do País natal.
Dentro del, as cantigas que o pobo lles cantaba son
as que mellor nos revelan as virtudes e defectos que
se lles son atribuídos. Neste aspectos, o colectivo de
canteiros e picapedreiros artesáns que o pobo vía
traballar na propia aldea ten valoracións encontradas. O pobo xeral veos como uns artesáns de paso
cos que se debe manter unha certa distancia e precaución cara a eles, debido a que o seu sistema de
valores non coincide de todo cos que teñen vixencia
na comunidade en que permanecen unha tempada
traballando, ou porque son persoas que non adquiren coa poboación de acollida uns lazos de unión
máis duradeiros que a tempada requirida polo traballo ou servizo que van realizar. Aquelas coplas que
representan esta primeira actitude son deste tipo:
“Canteiros de Pontevedra/ Pican a pedra miúda,/
Pican na muller allea:/ Outros lle pican na súa”,
ou esta outra que manifesta semellante opinión ó
dicir: “canteiros de Pontevedra/ ¡Malos diaños para
eles/ Por unha nena bonita/ Furaron sete paredes”,
e sobre todo aquelas deste outro tipo que din: “En
palabras de canteiros/ rapazas non vos fiedes/ co
llen os picos e vanse,/ rapazas, ¿Que lles queredes?”
(PEREZ BALLESTEROS,1886, II: 217). Unha segunda
opinión que se configura destes profesionais e as
súas obras provén daqueloutros observadores que

Noutros casos de oficios tradicionais sedentarios, a
desconfianza que transmiten deles as coplas de tradición oral segue a ser grande. Tal é o caso do colectivo de muiñeiros de maquía tradicionais ós que
o pobo anónimo lles canta deste modo: “Non quero
ser muiñeiro/ nin varrer o tribiñado/ que despois
no outro mundo/ piden polo arroubado” (PEREZ BALLESTEROS, 1886, II: 230); e dos taberneiros que son
obxecto da seguinte canción “Taberneira, mide o
viño/ e pon a medida dereita,/ mira que tés que pasar/ unha ponte moi estreita” (PEREZ BALLESTEROS,
1986:II: 235), existindo, tamén nas aldeas de Sobrado
dos Monxes (Coruña) este outro dicir deles: “Cambiarás de taberneiro pero non cambiarás de ladrón”,
que tamén se lle aplica ós muiñeiros que atenden un
muíño de propiedade familiar. En todos estes oficios
o pobo ten tendencia a pensar que os profesionais
que os desenvolven poden quedarse con algo máis
do que lles correspondería en pago dos servizos que
ofertan. Fronte a todas estas opinións de escasa valoración, volvemos atopa-lo labor da tecedeira e da
fiandeira tradicionais ás que o resto da poboación
observaba vivindo a súa vida cotiá chea de traballo,
e sacándolle tempo ó tempo para fiar e tecer, de aí
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se fixan no traballoso desenvolvemento do oficio e as obras artesás e
artísticas que se derivan do seu saber
artesán. Esta outra opinión do oficio
está presente en obras literarias de
escritores e poetas de variada índole,
entre as que extraemos este exemplo recollido de Torre Enciso nunha
panxoliña que lles compón dicindo:
“Rexos canteiros/ de Pontevedra/
Baixo do sol,/ rexa tarefa./ A pedra
morta,/ ca vosa teima/ frolece frores/
de primaveira”.
Se agora pasamos a observar
outros oficios ambulantes tradicionais estudados como o dos
afiadores, que comparten cos
paraugueiros, cordeiros, cerralleiros e quincalleiros ambulantes, ou ben unha manchea de
oficios sedentarios como muiñeiros, taberneiros, xastres, e outros,
a imaxe social que conservan no
pobo tamén é dunha certa desconfianza transmitindo deles a idea de
seren persoas nas que un non debe
fiar cando están practicando o seu
traballo. Así, tomando como exemplo o colectivo dos afiadores –e
outros ambulantes ourensáns como
os paraugueiros, cerralleiros, cordeiros, quincalleiros, barquilleiros, solateiros, e outros– que constitúen o prototipo das vellas actividades ambulantes tradicionais,
a valoración que no folclore popular se transmite
deles ven sendo a dunha desconfianza presente na
xente das zonas ás que van ofrecendo os servizos,
ou llelos presta. Unha manchea variada de cantigas
dan probas desta precaución que se debe ter con
eles, por estar considerados por parte da poboación
das aldeas como uns ‘homes de mundo dos que un
non se debe fiar’. Velaí a confirmación desta idea
nas coplas de tradición oral como esta: “Afiador andareiro/ que corres a terra toda/ non pares no meu
portelo/ que non quero home de roda”. E este rexeitamento podería deberse, en parte, ó motivo que
anuncian algúns trobos que compoñen a “canción
do afiador-paraugueiro”, así nomeada polos infor-

Moito se anoxaba o crego
Porque o ferreiro petaba...
mantes que ma proporcionaron. Din así: “eses que
arranxan toxeiras,/ paraugas e porcelanas,/ tamén
teñen o costume/ de subir polas ventanas”, seguindo
con este outro: “veu un día un paraugueiro/ e subiu
pola ventana,/ alá á media noite/ xa se meteron na
cama”, e segue a composición constatando: “e dalí
a pouco tempo/ atopouse moi maliña/ el mesmo lle
foi buscar/ o médico da Veiguiña”, especificando
a continuación a causa natural do mal que deducimos cando o pobo lle segue cantando: “Doulle
fregas á barriga/ púxolle inxeccións de suero,/ tamén lle dixo que tiña/ principios dun paragüeiro”
(FIDALGO, 1999:50-51). Unha valoración semellante
é a que o pobo mantén respecto dos solateiros ou
zapateiros de portal que van chamando polas casas
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que imperan nestas comunidades polas que pasan desenvolvendo a actividade. Polo tanto pódese agardar
deles que fagan por estas zonas
de traballo aquilo que non se
atreverían a facer nas propias
localidades de orixe; e hasta
certo punto tamén se pensa
deles que si teñen ocasión
o van a facer, notándoo
sobre todo na omisión da
obriga de asistencia á misa
dominical, no descanso do domingo e
festivo, e especialmente naquelas normas que atinxen ás relacións sexuais.
Doutra parte, eles mesmos conscientes
dista imaxe social que van deixando e
extrapolados nun mundo de acollida
agresivo e externo o seu de orixe, que
soamente lles importa como campo
de traballo, algúns deses ambulantes
afiadores, cordeiros, cerralleiros, barquilleiros e outros téñense permitido
desenvolver conductas que nunca se
atreverían a poñer en práctica no propio concello ou parroquia natal. A creación dun sector do corpus literario que
se transmite sobre eles está inspirado
nestas circunstancias, aparecendo os
membros destes colectivos ambulantes unhas veces como experimentados
transeúntes non comprometidos coa
poboación onde pasan curtas tempadas traballando,
e outras como verdadeiros artífices de esporádicas
transgresións sexuais, práctica de enganos, trampas,
e mesmo pequenos furtos que solo se xustifican en
base a súa non pertenza ó grupo.

Non quero ser muiñeiro
Nin varrer o tribiñado...
ofrecéndolles o servizo, e tamén dos representantes
doutros oficios sedentarios como os xastres, muiñeiros, taberneiros e outros artesáns tradicionais, a
tenor da presenza de coplas de tradición oral que
lles canta deste modo ó zapateiro: “desgraciada da
muller/ que casa c’un zapateiro,/ que se deita sin
cenar, levántase sin diñeiro” (Terra de Melide, 503)
e sobre o solateiro ou zapateiro de portal dise: “Zapateiro que me rondas/ á porta do meu curral/ vaite
de aí zapateiro/ que me queres zapatear”.

Do apercibimento desta actitude de desconfianza, e
aínda de certos desprezos dos que ás veces teñen
sido obxecto polas áreas de acción profesional, derivarase o dobre mecanismo que moitos deles dispoñen para relacionarse coa poboación das zonas de
traballo. Dunha banda procuran non entrar en discusións nin problemas coa xente demostrándolles
seren unhas persoas humildes e honradas, laboriosas e boas, o que logran empezando a non deixarse
confundir cos demais grupos marxinais cos que se
atopan nos camiños, pousadas, e enclaves de tra

Trátase dun modo de presentar estes oficios ambulantes que pode deberse a que sendo considerados "homes de mundo", estes especialistas artesáns, cando
andan traballando a miúdo non se axustan de todo a
aquelas normas, valores e pautas de comportamento
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res libres e sen ataduras, expoñentes máximos do
espírito de aventura e liberdade que os conduce ós
asentamentos máis dispares da Península e dos países do alén mar, empurrando a Roda de Afiar e portando a propia técnica de traballo na punta dos dedos. Tal é a situación real e psíquica que presentan
as series de coplas que o pobo elaborou e difundiu
sobre os afiadores e outros ilustres profesionais da
ambulancia galega tradicional.
Con relación á tradición literaria culta, tamén os
nosos poetas e escritores se teñen ocupado nas
súas creacións literarias en verso e en prosa destes
personaxes populares, observándose nelas unha
tendencia semellante á idealización dos oficios, da
súa modalidade de traballo ou da obra feita. Pero os
motivos que os conduce a elo e o sentido que lle asinan obedece a outros fins. O obxectivo fundamental que os leva á idealización dos humildes oficios
artesáns, consiste, ó meu entender, en afondar na
análise daquela tradicional imaxe negativa que os
traballadores ambulantes galegos ían difundindo e
que os nosos pensadores e escritores galegos tentan
transformar e cambiar.

Unha segunda imaxe que ofrecen estes oficios ambulantes tradicionais é a que nolos presenta como
uns traballadores desarraigados tanto do medio de
procedencia como do que visitan por motivos de traballo. Os membros, da sociedade tradicional víaos
naquel contexto clásico da ambulancia, como uns
verdadeiros homes libres, sen ataduras aparentes
de ningunha crase. Para os habitantes sedentarios
das comunidades de acollida, mergullados nuns es
tritos horarios de traballo e obrigas propias da vida
cotiá, estes microgrupos de profesionais que chegan de vez en cando chamando ás portas das casas
para ofrecer uns servizos son vistos como exemplos
desa liberdade que os residentes locais desexaban
acadar para si. Neste aspecto, tanto nos textos da
literatura popular como da culta, é fácil descubrir
esta idealización que deles se elabora. Tanto ó
pobo anónimo, como o escritor ou poeta culto, sérvense dunha manchea de oficios para proxectar a
través das coplas populares coas que se lles canta e
das creacións literarias cultas que inspiran, ese manifesto desexo de liberdade e de independencia ás
que aspiran os cidadáns en xeral, case sempre atados ós traballos na explotación da que non poden
ausentarse, ós horarios dos tipos de emprego que teñen que atender, e a unha organización familiar que
neutraliza boa parte das súas iniciativas persoais.
Deste modo é como os afiadores ambulantes ourensáns teñen sido concibidos como uns auténticos se-

Esta vella imaxe de Galicia e a realidade social á que
apuntaron durante séculos os representantes da nosa
pluriactividade tradicional, obrigados a ausentarse
das localidades de orixe ofrecendo uns servizos sen
un rumbo definido, ou dispostos a realiza-los máis
humildes traballos, vai se-lo estímulo principal que
fará pensar ós nosos escritores, poetas e intelectuais
máis coñecidos e anónimos, hasta que dan cunha
interpretación que converte en positivo aquilo que
de negativo viña proxectando sobre o territorio hispano toda aquela presenza de humildes actividades
artesás, tratando de converter a todos estes colectivos de galegos que as desenvolven, nuns esforzados representantes dun rasgo cultural e étnico de
galego sacrificado e traballador exportable ó mundo
exterior que os está a observar.
Nun proceso rectificador, van selos membros do
colectivo de afiadores ambulantes os que aparecen
como nutrientes por excelencia desta nova lectura
da pluriactividade campesiña tradicional, sen dúbida porque son os artesáns máis típicos e coñecidos de todos. Os escritores, pintores, escultores, e
demais artistas e pensadores galegos acoden a eles
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habedes rabiar/ os galegos fan os fillos/ vos habédelos
criar” (LOPEZ CUEVILLAS/ FERNÁNDEZ/ LORENZO,
1936: 323, Cantigas nº 437, 438). Ó lado desta manchea
de coplas está o corpus de sucedidos, contos e dicires que reflicten a dose de humor e ironía destes
integrantes do colectivo de rudos segadores tradicionais. Entre os numerosos exemplos que se poden
aportar, escollo o seguinte sucedido que acode ó
humor para transmitirnos a súa información sobre
este colectivo. Di así: “Regresababan da sega varios
galegos. O atravesar unha ponte viron reflexa-la lúa
no río ¿Cómo poderiamos coller ese queixo? pois moi
ben. Eu cólgome do petril, outro agárrase as miñas
pernas, outro das d-él e así todos. Cando xa estaban
colgados, berrou o darriba, ó primeiro: agarraivos
que vou cuspir nas mans. E foron todos a auga”
(VÁZQUEZ MARTINEZ, 1999. O etnotexto refire de
forma tan lúdica como real a escasa comida que levaban estes segadores tradicionais para alimentarse
durante o traxecto que debían percorrer tanto na
ida como na volta das segas a Castela.

para difundi-lo espírito de traballo e de sacrifico que
sempre caracterizou a toda a poboación galega, e
ese orgullo manifesto que a impide mendigar dentro
das localidades de orixe abundantemente poboadas.
E unha vez que se fai do afiador lexendario e tradicional o expoñente máximo da ambulancia clásica,
tódalas demais imaxes das profesións ambulantes
tradicionais quedan implícitas nel.

1.3. a Imaxe e valoración dos oficios
semiambulantes
Fixareime, por último, naquel segmento de folclore
referente á sega, que tamén aparece bastante nutrido en “cancións, contos y dicires” (VÁZQUEZ
MARTINEZ, 1999:134 col 3), para ver que crase de
imaxe e valoracións se fan dos membros do colectivo de segadores tradicionais. O citado autor ten
recadado algunhas mostras do mesmo, das que a
seguinte constitúe un exemplo das que circulan
por terras de Bande (Ourense) por onde se lles cantaba: “Uns corren para Castilla/deixando a terra de
Bande/¡en donde a fortuna está/ solo Diós é quen o
sabe!” (VÁZQUEZ MARTINEZ, 1999:134 col 3), xustificando por este medio a saída ás segas da poboación
da comarca, na busca de algo desa fortuna (economía) da que ela carece.

2. ACTIVIDADES ARTESÁS E SISTEMA
EDUCATIVO: PAPEL DOS SABERES
TRADICIONAIS NO ACTUAL SISTEMA
EDUCATIVO
Ademais de para investigar e recupera-lo noso patrimonio cultural, o estudo da pluriactividade campesiña tradicional debería servir para contribuír á
formación dos actuais estudantes que cursan estudos medios e universitarios. E pódeo facer suministrando unhas apartacións de interese no que atinxe
sobre todo ó ámbito dos nomeados “saberes informais”. Numerosos autores distinguen os saberes
formais dos informais, que permite o noso sistema
de ensino actual; á oposición entre un ensino ‘formal’ onde os principios que se imparten no seo da
institución escolar son transmitidos mediante uns
programas explícitos de presentación verbal do coñecemento, e unha educación informal na que non
existen, ou case non existen eses programas explícitos e o aprendizaxe se fai por demostración

Outras veces a saída da tempada de sega non se traducía na aportación económica tras a cal o campesiño tiña partido da aldea, e isto votábaselle en cara
ó mozo que volvía sen poder mostra-lo resultado da
súa saída de traballo, mediante cantigas como estas
que din: “Anque te poñas galán/ non é grande marabilla /¿Qué fixeche co diñeiro/ que trougueches de
Castilla?, ás que o protagonista aludido tamén respondía dicindo: “O diñeiro de Castilla/ meniña ti tes
razón/ que m-o axudache a gastar/ na taberna de
Torrón” (RISCO/RODRIGUEZ, 1933: 528). Outra clase
de composicións son aquelas que falan dos malos
tratos que recibían os galegos por terras de Castela
durante as tempadas que desenvolvían os traballos
do campo. E ben coñecida aquela cantiga que di:
“Castellanos de Castilla /que lles facedes aos galegos,/ cando van, van como rosas,/cando en vén, ven
como negros”, que cantaban os fregueses de Velle,
previo a continuala con esta outra coa que se vingan
do mal trato ó cantarlles “Castellanos de Castilla/ vos

Neste campo das habilidades técnicas que nos propuxemos comentar son o sentido común, xunto cos
sentidos e aptitudes naturais dos aprendices, os que
teñen preferencia diante calquera tipo de lóxica e ex-
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plicación científico-experimental. Tal como explica
Chavilier e Chiva, “O sentido común asocia de pronto
a habilidade a unhas aptitudes físicas: a do perfumeiro que debe afiar a súa napia que permitirá xogar con moitas centenas de sustancias olorosas para
inventar un perfume, a do fundidor de campás ou
construtor de guitarras ós que as orellas deben permitirlle adaptar a súa volta de man á sonoridade investigada” (CHEVALIER/CHIVA, 1991:4-5). Neste sentido
pódese dicir que o golpe de oído precede ó xesto;
golpe de oído dos nosos fundidores de campás ou
dos construtores de gaitas que aínda seguen afinando
cada vez que constrúen un novo modelo.
Os traballos manuais mobilizan, polo tanto, o
conxunto dos sentidos. No traballo do tipógrafo a
habilidade reside na serie de xestos dificilmente detectables. Conta un destes profesionais francés, Lucién Bernot, nun interesante traballo sobre o tema,
que é por contacto que os dedos identifican e sosteñen as letras e as presentan no compoñedor, e o que
permite ó habilidoso profesional, ler e seguila copia
do texto a compoñer. Isto esixe, coñece-las letras,
coas súas diferentes partes "de forma táctil" (BERNOT, 1991: 221) e non sómente tocalas; e isto conséguese non por estudo teórico programado, senón na
práctica continuada deste traballo artesanal.

Sete restrelos (mangados de liño) ben postos
É tempo de irse deitar...
marco do traballo para mesturarse coa cultura cotiá
da profesión, xa que logo a transmisión dun oficio
"repousa sobre un conxunto de prescricións sociais,
e sobre todo sobre as modalidades de apropiación
social dos saberes" (CHEVALIER/CHIVA, 1991:5). Vimos
como cada oficio dos estudados veu desenvolvendo
os seus propios rituais e á miúdo as súas propias
modalidades de retención do saber. Dispoñemos de
traballos etnográficos que recollen algunhas destas
formas de ocultación do saber ós estraños. Basta con
repasa-lo estudo de Ramón e Fernández-Oxea sobre a
Xerga O barallete dos afiadores e outros ambulantes
galegos para decatarnos de como estes profesionais
ocultaban os segredos da profesión ós non iniciados.
Outras veces a transmisión das técnicas aparecen
asociadas a uns modos específicos de transmisión do
emprego. Non é difícil comprobar como portadores
de saberes tradicionais os tramiten soamente a parentes próximos, para mediante este procedemento
poder rete-lo saber e reproduci-lo emprego. Sería o
caso dos fundidores de campás que gardan o saber no
seo familiar, dos reloxeiros que reciben a habilidade
de seus pais e a transmiten ós fillos, perseguindo
con esta estratexia elimina-la competencia. Noutros
casos a transmisión e máis aberta, admitindo como

Diferentes estudos de índole antropolóxica dos oficios revelan que nos aprendices do oficio todo ocorre como si houbese unha ausencia de comunicación
por explicación. Neste sentido Claudine Biosanat
conta tamén desta ausencia de comunicación ó tratar
do aprendizaxe do oficio de destilador en Fouguerolles (Cfr. BOISENAT, 1991), e R. Logier, nun estudo
dos "lamineros de Syan", estráñase de que alí todo
ocorre como si o sistema de aprendizaxe da técnica
fora insensible e interna, como se soamente bastara
con "observar e facer" (LIOGER, 1988: 81). Doutro
lado, a aprendizaxe dunha habilidade ou un oficio
artesá calquera, reside non soamente na adquisición
de actitudes e aptitudes mentais particulares, como
por exemplo a capacidade para preve-las reaccións
da materia e a aptitude para identifíca-las características do material, senón tamén o ambiente, a
cultura de oficio. Na aprendizaxe dun oficio trátase
sobre todo da asimilación duns coñecementos que
se chegan a adquirir tanto formalmente como informalmente, pero que en todo caso desborda o estrito
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3. SABERES ARTESÁNS E POLÍTICA PATRIMONIAL
Para concluír este estudo constatarei unhas últimas
consideracións elementais de cara á salvagarda e
conservación dunha pluriactividade artesanal básica dentro da actual sociedade galega. Son estas:
a) En primeiro lugar non se debera esquecer que
a presenza desta diversidade de saberes e técnicas
artesáns confírelle unha importancia intrínseca que
xustifica por si mesma a salvagarda. Corresponde á
Consellería de Cultura por medio da Dirección Xeral de Patrimonio velar polo seu inventario, conservación, estudo, interpretación e potenciación como
un sector máis do noso Patrimonio Etnográfico.
b) En segundo lugar debemos ter en conta que toda
esta pluriactividade tradicional representa un capital de diversidade cultural que permitiu a milleiros
de persoas vivir e adaptarse. Detrás destes saberes,
técnicas, habilidades e maneiras de facer hoxe periclitadas acóchase unha nova necesidade da súa
rehabilitación e posta a punto xa que logo mañá
poden retoma-la importancia e renova-la utilidade
perdida.

Desgraciada da muller
Que casa cun zapateiro...
aprendices ós membros da veciñanza e coñecidos.
Pero en calquera caso, a transmisión dun oficio implica sempre unha impregnación lenta e progresiva
no oficio que se vai adquirindo sen apenas darse un
conta, e implica tamén unha aprendizaxe dos "xestos" de oficio e da xerarquía que garda cada membro
compoñente do grupo profesional que o practica e
do propio oficio dentro do conxunto das actividades
artesás.

c) En terceiro lugar subliñarei que o coñecemento
dos modos de transmisión das técnicas artesás é
clave para unha política de salvagarda destas ‘habilidades técnicas’, así como nun curto prazo tentar
construí-la imprescindible memoria das técnicas
(museo dos oficios e saberes tradicionais) das que
ningunha sociedade con identidade propia deberá
de carecer. Pero para isto débense elixilos medios
axeitados e, a este respecto, velaí vai a seguinte proposta daqueles que considero válidos, coa que remato este traballo:

A aprendizaxe dun oficio implica, ademais, a adquisición dos valores e das normas culturais inseparables
dos status profesionais das actividades en cuestión.
Polo tanto, a investigación neste ámbito da división
técnica do traballo que caracteriza á sociedade tradicional seguiría dotándonos de numerosas apartacións válidas para o sistema educativo actual ó recuperar este modelos tradicionais de transmisión dos
saberes por demostración do mestre, por contacto
directo cóbado con cóbado co discípulo e por observación dírecta e imitación do que aprende.

- Unha sensibilización maior cara a singularidade
dos nosos produtos creados a partir dos saberes e
habilidades tradicionais e unha maior conexión das
diferentes especialidades artesás cos contextos ecolóxicos e culturais dos que recollen as materias primas.

Isto é soamente unha mostra do moito que poderían
aportar ós actuais depositarios dos saberes tradicionais ós modelos de aprendizaxe académica, co gallo
de complementar estas aprendizaxes por explicación explícita y presentación formal dos programas
académicos do sistema de ensino actual

- Un maior impulso ó abastecemento da demanda
social de produtos creados nos obradoiros dos depositarios destas habilidades e saberes tradicionais,
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A necesidade que se aprecia de acometer tales tarefas esixe a contribución das administracións e as entidades públicas, da colectividade en xeral, así como
da manchea de profesionais relacionados dun modo
ou doutro coa temática –antropólogos sociais, sociólogos, historiadores, arqueólogos, etnoligüistas
e outros–, porque xa son numerosos os oficios e os
portadores de oficios e habilidades técnicas desaparecidas, ou ameazados de pronta desaparición. Pero
igualmente debemos deixar constancia de que a
presenza actual de oficios, habilidades técnicas e saberes tradicionais que aínda existen espallados pola
nosa Galicia rural, non significa necesariamente a
presenza da transmisión deses saberes nin vontade
de transmitilos. Debemos, polo tanto, e de forma urxente, atopa-los medios para que aqueles cidadáns
que desexan aprendelos ou continuar conservándoos poidan facelo. E este obxectivo pasa non soamente polo relevo xeracional para a práctica daqueles máis salientables, ademais, e sobre todo, polo
inventario e posta en valor dos mesmos ó obxecto
de ter todo disposto para cando sexa necesario.

- O filme etnográfico tamén pode ser moi útil como
forma de reproducir unha técnica e saber determinado, tanto ó gran público como ás persoas interesadas na aprendizaxe da especialidade tradicional.
- Os museos técnicos e os ecomuseos poden igualmente contribuír á transmisión de oficios e habilidades técnicas ameazadas de desaparición.
- Os lugares específicos de produción e de aprendizaxe artesanal teñen experimentado nos últimos
anos un aumento de obradoiros pero soamente no
ámbito da pedra (cantería) e a madeira (carpintería).
- A creación de institucións especiais relacionadas
cos saberes tradicionais. Neste senso semella oportuna a creación dun conservatorio das técnicas e
habilidades tradicionais, pero dotado de medios materiais indispensables para poñelas en valor.
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