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E D I T O R I A L

Apartado de Fotografía

O xurado constituído por Xosé Lois Vázquez “Che”, José Paz e 

Jesús Regal.

Acordou conceder os premios da seguinte maneira:

Primeiro premio de 600  ao traballo presentado baixo 

título “H-2”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Porfirio 

Guzmán Mendoza de O Carballiño, Ourense. 

Segundo premio de 300  ao traballo presentado baixo o 

título “Ao pé da torre”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser 

de José López Pérez de Santiago de Compostela. 

Terceiro premio de 150  ao traballo presentado baixo o 

título “Zoqueiro”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de 

Jesús María Torrado Vidal, de Boiro, A Coruña. 

O xurado acordou conceder accesits a Evaristo Santamaría Inzua, 

de Noia; Breixo García Rego, de Ourense; Juan Andrés Hervella 

Vázquez, de Ourense; Milagros Fernández Silva, de Ourense; 

Eladio Aristóteles Vega Vázquez, de Ourense; Aníbal Cid 

Babarro, de Ourense; José Luis Diz Rodríguez, de O Carballiño; 

Juan Pérez Míguez, de Ourense; Albert Brull Gracía, de Boborás; 

Patricia Blanco Rodríguez, O Carballiño; Alfonso García Santos, 

de Santiago de Compostela; e Silverio, de Ourense.

Apartado de Investigación Etnográfica

O xurado constituído por Xosé Antón Fidalgo Santamariña, José 

María Rodríguez Álvarez e Francisco Xabier Limia Gardón.

Acordou conceder os premios da seguinte maneira:

Primeiro premio de 600  ao traballo presentado baixo 

o título “As varandas de ferro dos corredores e balcóns 

do Ribeiro”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Clodio 

González Pérez e Xoan Ramón Marín Martínez. 

Segundo premio de 300  ao traballo presentado baixo 

título “Serranchíns e serradeiros, un oficio para a lem-

branza ”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Aníbal Cid 

Babarro, de Ourense.

Terceiro premio de 150 , deserto.

CONCURSOS DA “VII ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME” 
Vilanova dos Infantes - 17 de maio de 2008

En Celanova, o 8 de setembro de 2008 constituíronse os xurados correspondentes, 

para analizar os traballos presentados ao concurso convocado pola organización 

da “VII Romaría etnográfica Raigame” celebrada en Vilanova dos Infantes o pasado 

17 de maio, día das Letras Galegas, resolvendo cada un deles o seguinte:



Primeiro premio
Porfirio Guzmán Mendoza

Segundo premio
José López Pérez

Terceiro premio
Jesús María Torrado Vidal

Accésit
Milagros Fernández 

Silva

Accésit
Alfonso García Santos

Accésit
Silverio

Accésit
Breixo García Rego

Accésit
Juan Andrés Hervella 
Vázquez

Accésit
Aníbal Cid Babarro

Accésit
Eladio Aristóteles Vega 
Vázquez

Accésit
Evaristo Santamaría 
Inzua

Accésit
Albert Brull Gracía

Accésit
José Luis Diz 
Rodríguez

Accésit
Patricia Blanco 
Rodríguez

Accésit
Juan Pérez Míguez
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PRIMEIRO PREMIO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

“As varandas de ferro dos corredores e balcóns do Ribeiro”
de Clodio González Pérez e Xoan Ramón Marín Martínez

(Traballo editado en publicación independente)

SEGUNDO PREMIO DE INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA

“Serranchíns e serradeiros, un oficio para a lembranza”
de Aníbal Cid Babarro
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Serranchíns e serradeiros, un oficio para a lembranza

1. PEQUENA HISTORIA  
DO OFICIO DE SERRANCHÍN

Dende tempos inmemoriais, a madeira foi empregada 
como materia prima para construcións diversas, obxec-
tos, útiles e motivos artísticos. Dende a árbore ata que 
se converte na obra desexada, a madeira pasa por 
unha transformación na que tradicionalmente interviñan 
diversos artesáns; pero todos recurren a pezas, táboas e 
toros de madeira, materia prima que preparan os prota-
gonistas deste traballo. 

A corta de troncos é unha actividade tradicional da 
explotación madereira, da construción e das tarefas 
domésticas, este oficio mantiña xa hai máis de sete sécu-
los os poboadores da serra cortando árbores, sacando 
e arrastrando a madeira e facendo leña. O derribo das 
árbores corría a conta dos máis xoves e fortes da cuadri-
lla, aos máis vellos correspondíalles o labor de derramar, 
cortar as polas e os preparativos para a fabricación do 
carbón vexetal.

O primeiro en entrar en contacto coa madeira é o tala-
dor, leñador, fragueiro ou serranchín quen cortaba as 
árbores no monte, derramábaas e tronzábaas en tora-
das. Ás veces cubicaba o seu volume axudado do cali-
bre ou mesmo a ollo, para calcular o valor da madeira e 
logo vendela, neste caso recibía o nome de madeireiro. 

Os serranchís, entre os que abundaban os portugueses, 
traballaban en cuadrillas, e o seu labor consistía en trans-
formar as toradas en táboas, pontóns, barrotes, etc.

Durante a Idade Media abundaban os oficios de seran-
chín, leñador e carboeiro; debido a relevancia que tiña 
a construción naval e as ferrerías, dado que requirían 
moita cantidade de madeira e carbón, que se facía de 
leña. 

A corta a feito, total do eido, facíase cada treinta ou 
coarenta anos nunha carballeira boa de sazón, o que 
significa que un fragueiro ou serranchín novo, non volvía 
ao mesmo lugar, ata ben entrado en idade, no mellor 
dos casos.

Ao berro de ¡vai! todos estaban avisados de que caería 
a árbore e pouco tempo despois, co rítmico son das 
machadas, deixaban limpo de casca e espido o tronco, 
listo para o “carreto”, bois ou bestas no monte dispostos 
para arrastrala madeira, mentres se cargan os carros a 
man, despois camiño da casa, xa verían os problemas, 
animais que non poden nas costas, carros que volcan 
nos camiños angostos, rodas de madeira rotas ou que se 
enterran na lama polo peso.
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Corta da árbore. (Jean 
Pierre Adams. La 

Construcción Romana)
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A enerxía física dos mozos e a destreza no 
oficio dos veteranos, llevábaos a competir 
con pequenas apostas a quen derrubase 
primeiro unha árbore determinada. Así, 
a corta de troncos foise convertindo nun 
deporte tradicional e popular no País 
Vasco, Navarra e Asturias; tamén coñecido 
en Estados Unidos, Canadá, Australia e 
Nova Zelanda onde se celebran competi-
cións de corta de troncos. 

Un labor positivo para as carballeiras, 
piñeirais, soutos e monte en xeral, é a reco-
llida das leñas secas porque disminúe o 
risco de incendio e evita a propagación de 
pragas na leña morta. En Galicia, debido 
ao minifundio con moitos propietarios en 
pouco terreo, aproveitábase todo, tronco, 
ramas, guizos, casca e folla, para o propio 
autoconsumo como material de combustible 
ou para botalo nos labrados como abono. 
En Castela, existiu o oficio de “gabarrero”, 
que eran persoas que percorrían o monte 
buscando leñas mortas que cargaban nas 
súas mulas, principalmente para a venda, 
anque aproveitaban tamén para consumo 
propio.

2. SERRANCHÍN AMBULANTE

Os serranchís adicábanse a cortalas árbo-
res ou somantes a súa serra cando xa 
está a torada na casa, como era corrente, 
pódense considerar unha caste de car-
pinteiros, anque só se limitan a preparala 
materia prima. Moitos eran portugueses, 
sendo poucos os nativos que se adicaban 
a este oficio, inda que predominaba nas 
zonas da montaña Lucense, O Caurel, A 
Fonsagrada, Os Ancares; debido a canti-
dade de ferrerías que demandaban moito 
carbón. 

A cuadrilla de serranchís fórmana dous 
oficiais e un rapaz ou aprendiz, que lles 
axudaba a portalas ferramentas e a facer 
os recados. Desprazábanse a pé, perco-
rrendo lugares e deténdose onde atopaban 
traballo, polo xeral a mantido, sendo cos-
tume proporcionarlles un teito para se aco-
lleren, unha lareira ou un palleiro. Cóntame 
o Sr. Emilio Martínez “Maquinaria Juanes”, 
que o seu pai, que vivía en Laza, axustou 
no ano 1949 a serra de dous castiñeiros a 
serranchíns portugueses, cobrándolle 2,5 
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Escuadrando a torada. 
(Jean Pierre Adams. La 
Construcción Romana)
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ptas/día, a mantido e con viño, “moito 
viño, sobre todo o debaixo, que o derriba 
podíalle afectar”.

2.1 O TRABALLO MANUAL

Cando axustan un traballo coa árbore de 
pé, dacordo co dono da madeira, a tala 
faise preferentemente nas tardes dos meses 
de inverno e durante a lúa crecente, pois 
se se fai na minguante, estrágase axiña 
a madeira. Se o dono vése na obriga de 
cortala árbore en día que non cadre en 
crecente, ten conta por si mesmo de facer 
unha fenda darredor no tempo axeitado. 
Cabe salientar como uns homes, que a 
maior parte non sabían ler nin escribir, 
respectaban a natureza ata tal punto, que 
foron capaces de decatarse do fluxo da 
savia da árbore; e da súa relación cos 
efectos da gravitación da lúa, e que estes 
influían na calidade da madeira. 

A tala da árbore é o máis preto posible das 
raíces para aproveitar mellor a madeira, 
comézase facéndolle unha fenda horizon-

tal darredor coa machada, para evitar a 
rotura das fibras laterais, co obxecto de 
dirixir a dirección da caída, é máis fonda 
no lado para onde se desexa que caía a 
árbole; feita a mesma métese ao tronzador, 
serra grande coa parte dos dentes curva, 
e con dous mangos de madeira, un a cada 
lado, cólleno un serranchín por cada lado, 
e horizontalmente comezan a serrar polo 
lado oposto a aquel que se quere que caia 
a árbore; ao chegar preto do medio da 
árbore, e co obxecto de que o peso desta 
non aprete ao tronzador, métese unha tilla, 
cuña de madeira ou ferro, no corte e vaise 
apretando coa mazacuña segundo se vai 
afondando no corte; antes de rematalo 
totalmente, o serranchín dalle un pequeno 
empurrón e a árbore cae de seu.

Cando a densidade da carballeira é un 
obstáculo para a caída das árbores, por-
que poden ser retidos pola ramaxe propia 
dos outros carballos, o serranchín ten que 
subir e ramealo de pé, moitas veces cortala 
copa da árbore, para permitir a caída 
limpa sen estragar a madeira. Outras 
veces hai que guiar a caída turrando a 
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distancia co sedeño atado na copa. A 
corta non é fácil, hai que coñecer o oficio 
e a natureza.

Coa árbore no chan comezan os serran-
chíns a sacarlle as pólas e córtanlle a copa 
da árbore ou cotela co tronzador. Logo o 
dono organiza o carreto ou transporte da 
madeira ata a casa, onde se leva a cabo o 
traballo propio dos serranchís, comezando 
polo escascado da torada, sacándolle a 
casca e careando coas machadas, escua-
drando as catro caras, dándolle forma 
prismática; a rapidez e mestría con que lle 
“sacan a cara” pon de manifesto o saber 
do oficio, que neste intre esixe máis habi-
lidade que forza, cualquera mella bota a 
perder todo o traballo; ademais é unha 
vergoña para quen erra. 

Ao facer o careado coa machada pérdese 
madeira debido ao ángulo de ataque 
da mesma, por iso é preferible facelo 
coa serra de aire e a serra de marco ou 
portuguesa.

Deseguido faise o “marcado”, unha das 
tarefas máis técnicas e que require maior 
atención, un fallo á hora de tirar as liñas 
pode estragar a madeira ou atrasar moito 
a faena se hai que replantealas de novo. 
Para marcar empregan unha corda feita 
de la tinguida en pó de tinta, primeiro nas 
testas, improvisando unha plomada que se 
fai coincidir coas marcas feitas co compás, 
e que responden ao groso das táboas que 
se queren facer; logo toca replantexar 
as caras, facendo coincidir coas marcas 
das testas a corda, e posta ben tirante o 
axudante, érguea e déixaa caer outra vez 
para que a tinta que leva sinale unha raia 
ao longo da torada; repetir a operación 
pola cara oposta, coidando que as marcas 
coincidan ben todo ao redor. 

Logo faise a “estada”, estru-
tura para manter ele-

vada a torada de 
maneira que se 
puña un home 
axeonllado por 
baixo; cóntase 

coa axuda por unha 
banda do “burro”, cepo 
que se fai no monte con 
dous pés e que ten unha 
entalla na cabeza para 

A Estada. (Jean Pierre 
Adams. La Construcción 

Romana)
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encaixar a torada, e para que non caia, 
asegúrase por cada lado con “gatos” ou 
grapas metálicas en forma de C, e de S, 
a outra testa queda no aire, sostida por 
dúas gallas grosas, que dependendo do 
lugar colócanse apoiadas, aseguradas 
con grapas e cordas ou empréganse 
gallas con cabeza metálica en forma de 
Y, para cravar na torada.

Unha vez colocada a torada enriba da 
estada, un serranchín sitúase axeonllado 
por baixo e outro de pé enriba, que 
adoita ir descalzo para agarrarse mellor 
e non esbarar mentres traballa, o debaixo 
leva máis traballo, non só pola postura 
incómoda senón tamén por todo o serrín 
que cae sobre el; por outra banda, ten 
que facer máis forza para obrigar a 
cortar a serra e logo levantala. Comezan 
a dar os primeiros golpes de serra, non 
resulta nada sinxelo encabezar; pero os 
serranchís con absoluta mestría, arrincan 
e fan que o son sexa continuo e compa-
sado. Anque non resulta tan doado guiar 
a folla da serra pola liña marcada, máis 
custoso é subir e baixar os brazos unha 
e outra vez, con desenvoltura. A serra de 
aire non é nada lixeira; pero nas mans 
destes homes parece unha pluma. Os 
serranchís progresan lentamente, facendo 
o traballo de corte no movemento descen-
dente, entrando a serra na madeira uns 5 
ou 6 cm., e para manter o corte aberto, 
póñenlle unha “tilla” ou cuña de madeira, 
que se vai apretando pouco a pouco 
segundo progresa o corte. Ao rematala 
serra sácase a torada do burro e no chan, 
vaise tirando das táboas, rachando o 
anaco do cabo que as xungue.

Cando alguén ten todas as garantías da 
súa parte, dise que “serra darriba”, alu-
dindo á vantaxe que ten o serranchín que 
está enriba da estada. É habitual que entre 
a cuadrilla se reparta o traballo e alternen 
os postos que ocupan na estada.

Co tempo, as serras e tronzadores van 
perdendo o gume, e precisan ser arranxa-
dos, afíanse cunha lima, dente por dente, 
sentado o serranchín no chan e amarrando 
a serra cos xeonllos, mentres manexa a 
lima, colléndoa polas puntas coas dúas 
mans. Ás veces teñen que “triscar o dente” 
cun dobrado lixeiro coas tenazas, tamén 
se asenta o gume coa pedra de auga ou 
na moa cando están na casa. Para facilitar 
o movemento da serra e que non embace 
na madeira, frótase cun cacho de touciño, 
engrasando a folla, sobre todo ao cabo do 
inverno cando empeza a circular a savia; 
tamén se fai o engrasado cando se garda 
a ferramenta ata a campaña seguinte.

Ao dar cabo do traballo recóllense as ferra-
mentas, protéxese o gume das serras cunha 
madeira que se encaixa nel, atándoa á 
folla; de seguido faise un atado e bótase 
ao lombo, para percorrer os camiños ata 
atopar traballo noutro lugar, levando con-
sigo todo ou material, agás o “burro” que 
se improvisa onde se teña que serrar. 
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A Estada. Baixorrelevo 
Funerario do Museo 
Histórico de Lorena 
(Nancy-Francia)
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2.2 AS FERRAMENTAS  
DO SERRANCHÍN

As ferramentas que emprega o serranchín 
son as seguintes: 

Burro: Cepo que se improvisa no lugar en 
que hai que serrar con dous pés feitos de 
pólas, ten unha entalla na cabeza para 
encaixar a torada e que non saia ao 
serrar.

Compás: Instrumento composto de dúas 
pezas articuladas rematadas en punta, 
para trazar curvas regulares e trasladar 
medidas. 

Corda de la: Corda de moi pouco grosor, 
feita de la, que impregnada en pó de tinta, 

faise coincidir cos puntos de referencia, 
posta ben tirante, érguese e déixase caer 
para que a tinta que leva sinale unha 
raia. 

Cuña: Peza de metal de testa prismática e 
bico afiado, que se introduce nos toros da 
madeira, e golpéase coa mazacuña, para 
que fendan máis doadamente.

Destral: Machada pequena que se emprega 
cunha soa man, para cortar as pólas da 
copa das árboles, cando é preciso asegu-
rar a caída sen rotura, o menor dano.

Estada: Estrutura para manter no aire 
a torada, de xeito que quepa un home 
axeonllado por baixo e outro de pé enriba 
para serrala; apóiase por unha banda no 
burro. 

Gallas: Pólas de madeira cun brazo ou 
estaca en forma de Y, para apoiar a 
torada; pode ter unha cabeza metálica en 
forma de Y para cravar na torada. 

Gato: Grapas metálicas en forma de C, e 
de S, para asegurar a torada na estada.

Lima: Ferramenta de aceiro duro de forma 
alargada e con estrías, serven para afiar, 
puír ou desbastar outros metais. Pode ser 
plana, redonda, cadrada, triangular e 
media cana.

Machada: Ferramenta cortante formada 
por unha folla metálica trapezoidal grosa 
e un mango corto, a folla ten o gume para-
lelo ao mango, e unha cabeza cun ollo, no 
que se encaixa o mango para agarrala; 
emprégase para facer leña miúda e en 
carpintería.

Mazacuña: Ferramenta de corte híbrida, 
mezcla de maza e cuña nunha soa peza, 
similar á machada, pero con maior tamaño 
grosor e peso; sendo o mango máis forte 

Serra de Aire.  
Cerdedelo  

(Viana do Bolo)
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e longo. Emprégase para cortar as raíces 
das árbores e rachar toros.

Pedra de Asentar: Pedra especial de gran 
moi fino, que se emprega para afiar o 
gume das ferramentas cortantes.

Sedeño: Corda de esparto grosa e forte, 
que se emprega para atar a copa das 
árbores e guiar a súa caída cando hai 
obstáculos. Tamén é para amarrar a 
carga.

Serra de Aire: Ferramenta de corte den-
tado, grande e pesada, formada por unha 
folla trapezoidal de aceiro de máis de 
3m. de longo, con dentes por unha banda 
e con mangos de madeira a cada testa. 
Emprégase para cortar as táboas e escua-
drar a madeira.

Serra de Marco ou Portuguesa: Ferramenta 
de corte dentado, grande e lixeira, for-
mada por bastidor rectangular de madeira 
que suxeita unha folla de aceiro con 
dentes por unha banda e con mangos de 
madeira a cada testa. Emprégase para 
cortar madeira.

Tilla: Cuña de madeira que se emprega en 
traballos de carpintería. 

Tronzador: Ferramenta de corte dentado 
grande, coa parte dos dentes curva con-
vexa, con dous mangos de madeira, un 
en cada testa. Emprégase para derrubar 
árbores.

2.3 SITUACIÓN NA ACTUALIDADE

Anualmente a finais do mes de maio no 
Caurel, celébrase a “festa da serra” en 
Ferreirós de Abaixo; coa participación 
dos veciños, mestres serranchís que renden 
unha homenaxe ao seu ancestral oficio, é 
o mellor indicador de que manteñen viva 

a cultura da serra, gardan as ferramentas 
do oficio e mantéñenas en bó estado de 
conservación. 

Hoxe todo cambiou moito, a maquinaria 
trocou as machadas e serras de aire a 
dúas mans e os cinco metros cúbicos de 
madeira, que como moito, cargaban os 
carros de bois, polo que son agora 25 
toneladas nun camión-tractor capaz de 
chegar ata as zonas de corta, onde outra 
máquina, a procesadora, cun brazo mecá-
nico, colle a árbore e corta, quítalle as 
pólas, e fai toradas a medida, todo sen 
apear a árbore, nun mesmo proceso.

D. Carlos Ucha Sánchez, presidente da 
Federación de Serradeiros, di que están 
abocados ao peche cando os actuais pro-

Serra Portuguesa.
Froxais (Viana do Bolo)
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pietarios cheguen á idade de xubilación, 
como “se gaña pouco non se invirte en 
maquinaria”, vaise aguantando por ser 
industrias familiares, onde todos botan 
unha man; non é un traballo que hoxe 
atraia á xente, considérase penoso, e 
por riba están os incendios, que impide 
aumentar a corta da madeira, ata que se 
recupere o monte.

Nun artigo da “Voz de Galicia” asinado 
por Dª María Cedrón, di que a contratación 
de inmigrantes rumanos e peruanos, dende 
o 2001, foi un gran alivio para empresas do 
sector que non encontraban traballadores 
cualificados para facer labouras tan duras 
e complicadas como a “poda en altura” e 
a “corta de árbores”; aínda que se alude á 
precariedade laboral, onde hai empresas 
que non respectan os salarios acordados.

3. O SERRANCHÍN SEDENTARIO. 
SERRADEIRO TRADICIONAL

Co século XX, establecéronse os primei-
ros serradeiros con serras mecánicas nos 
arredores das vilas e en pobos ben comu-
nicados que desprazaron progresivamente 
os serranchís, provocando a desaparición 

deste colectivo ambulante, ao resultar máis 
económico serrala madeira nestas indus-
trias. Comezaron aproveitando antigas ins-
talacións de ferreirías e muíños que tiñan a 
forza da auga como enerxía, logo adoptá-
ronse a tecnoloxía da máquina de vapor, 
e nos derradeiros tempos funcionaron 
con enerxía da electricidade, sendo estes 
empresarios os artífices de que chegase a 
corrente eléctrica a moitos pobos galegos, 
xa que as liñas e os poucos transformado-
res que había, foran instalados por eles. 

A secuencia das operacións que se desen-
rolan nun serradeiro é a seguinte:

3.1 O CARRETO

A madeira é transportada dende o monte 
ao serradeiro en carros tirados por bois, 
fortes e calmosos, lembro que de neno 
dicían que cando as xugadas se vían 
apuradas, sen forzas, atrancadas na lama 
dos camiños, buscaban os “estraloques”, e 
ao comelos recuperaban as forzas; había 
“carreteiros” especializados que dispuñan 
dunha xugada de bois ben mantida, como 
foi o Sr. Antonio Quintas de Reboredo, 
que levaba madeira para o serradeiro da 

O Carreto dos bois.
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Castellana; homes afeitos a percorrer os 
camiños, pasiño a pasiño, oíndo chiar o 
son do eixo do carro; guiando a xugada 
con “lixeiros” toques da aguillada, sabían 
das necesidades da xugada, procuraban 
facer o traballo ao rompelo día e non 
andar ás horas de moito sol, apartábanlle 
as mosca e tabáns con ramallos de xesta, 
dábanlle o descanso necesario, coñecían 
que animal tiraba con máis forza e cal con 
máis cabeza, a modiño pero constante, 
eran sabedores dos inconvintes do camiño, 
pendentes, baixadas, lousas que podían 
moverse co peso do carro, zonas de lama 
e auga; eran uns artistas á hora de cargar 
o carro, ben aproveitado, o máis pesado 
no fondo, nin traseiro, nin dianteiro, carros 
nos que ao levantalo cabezallo ata altura 
do xugo dos bois, mantíñase en equilibrio 
por si só.

Nos derradeiros tempos este traballo era 
cousa dos transportistas que dispuñan de 
“carrocetas”, vehículo non moi veloz, con 
potencia e capacidade de carga en peso, 
porque eran moi estreitos para pasar polos 
camiños de rurais, fondos e angostos 
da época; polo xeral púñanse dacordo 
varios veciños, para encher de toradas 
unha carroceta completa e así abaratalo 
transporte ata o serradeiro. Logo facía 
o reparto das táboas a cada veciño, 
segundo a cantidade de madeira entre-
gada. Os serradeiros máis importantes, 
que movían moita cantidade de madeira, 
tiñan carroceta propia.

Dende a época romana o transporte fluvial 
de troncos, guiado dende a orilla por gan-
cheiros, era o método máis rápido e eficaz, 
sen empregar máis enerxía que a forza 
da corrente natural do río. Anque non 
atopei referencias concretas deste feito na 
nosa comunidade, dicir que era frecuente 
aproveitar os ríos para levar a madeira, 
sobre todo na vertente Mediterránea e 
nos Pirineos, no río Cinca existiu un oficio 

especializado, os “navateros”, para o trans-
porte fluvial de troncos, que traballaban na 
primavera con boa corrente de auga pro-
cedente do desxeo; ataban os troncos con 
vergas de avelaneira, facendo “almadías”, 
balsas de troncos e guiándoos ata preto 
dos serradeiros ou ata o mar. O oficio 
de navatero pertence ao alto Aragón, en 
Navarra chámanlles “almadieros”, e co 
nome de “raiers” refírense en Cataluña ao 
mesmo traballo, extinguiuse por completo 
no ano 1949, debido principalmente á 
construción de presas, que interrumpiron a 
corrente dos ríos, acabando cos “camiños 
de auga” destes devanceiros. Este método 
de transporte favorece a evacuación da 
savia e polo tanto o secado; aínda está en 
activo nos E.U.A. e no Canadá.

O carreto descargábase formando pilas 
longas e baixas nos patios abertos dos 
serradeiros, que normalmente teñen pen-
dente cara o carro da serra, co fin de 
garantir a suministración por volteo das 
toradas. 

3.2 O TRABALLO MECÁNICO

A fase de serrado faise na serra de cinta 
segundo o uso que se lle vaia dar á 
madeira. As pezas serradas destinadas 
a táboas son sacadas da serra co apoio 
dun axudante do serrador e colocadas 
nun banco de recepción, constituído por 
dúas vigas. Nel deposítanse as táboas 
destinadas ao canteado, despuntado ou á 
preparación de listóns, operacións que se 
fan manualmente. 

O despece de trabes e vigas faise a 
ollo, aproveitando ao máximo a madeira 
segundo as necesidades; as outras pezas 
máis comúns son os pontóns de 8 a 10 cm. 
de groso, tablóns de 4 a 8 cm., táboas de 
piso de 2 a 3 cm. de groso, e as ripias ou 
latiza con menos de 2 cm. de groso, todas 
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polo ancho e longo da torada. Cando as 
pezas que se queren son máis estreitas ca 
torada, cumpre serralas tamén no senso 
das outras caras, entón ao rematar por 
unha banda, vólvese a madeira e sérrase 
polo outro. Deste xeito fanse os puntais, 
esteos ou “pés dereitos” de 15 x15 cm. de 
groso, pontóns de 7 por 7 cm. de groso 
e os barrotes de 3 por 3 cm. de sección. 
Os casqueiros son pezas dos costados que 
adoitan ser incompletas e desiguais, teñen 
pouco valor.

A clasificación das pezas é manual, en 
base ás dimensións de ancho, longo e 
grosor; estimando visualmente o aspecto e 
calidade das mesmas para facer pilas para 
a venda de características similares. 

O proceso acumula desperdicios, recortes 
de madeira, casqueiros destinados para 
o lume, e o serrín producido polas serras, 
que se estima nun 10 ou 15% do volume 
de madeira serrada; a recollida faise 
nunha fosa construída baixo a serra de 
cinta, sendo un axudante o encargado de 
vaciala manualmente coa pá cadrada. 

A madeira recén cortada contén savia e 
humidade, entre un terzo e a metade do 
seu peso total, elimínase esta humidade na 
fase de secado ao aire libre, para que se 
empape de choiva e que se mesture coa 
savia facéndoa máis fluída para permitir 

a súa evaporación, a cal é moi importante 
para que a madeira sexa de calidade, máis 
duradeira e que se manteña en bo estado. 

Rematada a serra pasa á fase de secado, 
facéndo o “encastelado” de madeira no 
exterior, pondo as táboas unhas enriba 
doutras, aos pares, uns cruzados cos ante-
riores formando un cadrado, e apoiadas 
nos extremos para que sequen sen “empe-
nar”, deste xeito estarán amoreadas, ao 
aire libre, dun a tres anos dependendo da 
clase da madeira. Unha vez seca pasa ás 
mans dos carpinteiros.

A madeira tamén se seca en poucos días 
cun sistema de inxección de aire quente, 
mediante un queimador e ventiladores 
impulsores; é necesario apilar a madeira 
para evitar que se deforme. No secado 
incompleto, a madeira solta o tanino que 
ennegrece os soportes. A madeira cambia 
de forma durante o secado e este cambio 
é convinte que se faga antes de serrala, 
ademais, é moito máis lixeira e polo tanto, 
máis doada de transportar; tendo ademais 
maior poder calorífico, dato importante se 
vai destinada a combustible.

3.3 SERRADEIROS TRADICIONAIS

Con motivo diste traballo de recopilación, 
fixen un pequeno percorrido para visitar 
varios serradeiros tradicionais, nalgúns só 
quedan restos da estrutura, e tiven ocasión 
de conversar co Sr. Joaquín Vales do serra-
deiro de auga “Os Carranos” de Maceira, 
O Covelo (PO), Sr. Luís Sanmarful do serra-
deiro de auga das Regadas, Beade (OU), 
Sr. José Alvarez do serradeiro de auga 
de Ganceiros, Lobios (OU), Sr. Antonio 
Rodríguez e Sr. Ramón Rodríguez do serra-
deiro Madeiras Ganceiros, Lobios (OU), 
Sr. Manuel Mosquera do serradeiro do 
Cristal, Celanova (OU), Sr. Joaquín Collazo 
do serradoiro de Matamá, Laza (OU), 
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Transmisión principal 
por correas planas

Sr. Antonio González do serradeiro de 
Vilariño Frío, Montederramo (OU); e no 
caso do serradeiro da Castellana, San 
Cibrao das Viñas (OU), conversei co Sr. 
Luís González “Morenza”, traballador do 
serradeiro, e coa miña nai que me relatou 
as súas lembranzas.

Os serradeiros podémolos clasificar en tres 
grupos segundo a enerxía empregada:

1. Movidos pola forza da auga:
Ganceiros (Lobios - OU) 
As Regadas (Beade - OU) 
Os Carranos (O Covelo - PO) 

2. Movidos pola tecnoloxía da máquina 
de vapor:
As Regadas (Beade - OU) 
A Castellana (San Cibrao - OU) 

3. Movidos pola enerxía da electricidade:
As Regadas (Beade - OU) 
A Castellana (San Cibrao - OU)
Pradocabalos (Viana do Bolo - OU)
Celanova (Celanova - OU) 
Pitón (Peroxa - OU) 

Viñao (Punxín - OU) 
Matamá (Laza - OU)
Ganceiros (Lobios - OU)
Pinor Cea (Piñor Cea - OU)
Vilariño Frío (Montederramo - OU) 

E... un sinfín, xa que todos os concellos 
tiñan alomenos un.

3.3.1 SERRADEIRO DE AUGA DOS 
CARRANOS

Este serradeiro foi montado no ano 1922 
polo avó do actual propietario, o Sr. 
Joaquín Vales Piña, na parroquia de 
Maceira, Concello do Covelo (Pontevedra), 
situado na estrada de Prado a Avión, preto 
do límite coa provincia de Ourense.

O conxunto das instalacións conta con 
cinco pequenas edificacións, serradeiro, 
sequeiro da madeira, forxa, almacén e 
forno exterior soterrado onde se quei-
maba o serrín e demais residuos. Emprega 
a forza da auga, que ven dunha pequena 
presa do regato de Vixiáns, como enerxía 
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Polea coincidente co eixo da noria, 
polo interior do serradeiro

Poléas da transmisión principal no 
soto do serradeiro

Noria motriz cun diámetro de 6 
mts., no exterior do serradeiro

Canle que leva auga a noria motriz

Transmisión principal coa correa invertida, 
para cambiar o senso do xiro.

Poléas de transmisión, esquerda move 
a cepilladora, dereita move a serra.
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Polea superior da serra, fabrica-
da na Fundición M. Malingre de 
Ourense.

Torno, coa 
polea á derei-
ta, que recibía 
a correa que 
agora non ten.

Cepilladora, 
coa transmi-
sión por  
correa plana.

O Sr. Joaquín 
Vales, en posi-
ción de traba-
llo, diante da 
serra de cinta.
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para mover unha grande noria de 6 m. 
de diámetro, que transmite o movemento 
ás rodas que se atopan no soto mediante 
correas, algunhas cruzadas, para que a 
secundaria se mova no senso contrario. 
Adicóuse principalmente a ser un obrado-
iro de carpintería onde facían carros do 
país, de aí o seu nome de “os carranos”, 
anque cortaban árbores no monte e facían 
algo de todo. No intre de apoxeo, chegou 
a ter máis de 20 empregados, xa que 
segundo nos conta o Sr. Joaquín, naquiles 
tempos había que ser “autosuficiente”; 
contaba incluso cunha forxa, onde se pre-
paraban as ferramentas, xa que nos pri-
meiros anos era necesario facer as lámias 
dos carros e soldar as serras. O serradeiro 
conta cunha cepilladora, torno, banco de 
afiado das serras, carro sobre raíles para 
transporte da madeira, carro de corte 
con movemento universal manual e serra 
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Banco de afiado, coa cinta en posición. O Sr. Joaquín en posición de traballo  
para o afiado da cinta.

Carcasa de protección da cinta e carro de 
corte co volante de aproximación.

Regulación da entrada de auga á noria 
motriz, situado enriba da serra.

Carro sobre railes, para recoller toradas no 
patio e levar a madeira serrada.

Patio exterior, co almacén secadeiro  
á dereita e o serradeiro ao fondo.
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Presa para regular 
e distribuir auga.
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de cinta, feita na fundición Malingre de 
Ourense; estivo en activo ata o ano 1998, 
cando o propietario se xubilou. Despois 
de acollerse a axudas da administración, 
tivo unha importante reforma, e na actua-
lidade adícase a centro de visitas guiadas 
polo seu propietario, quen nos dí con 
nostalxia: “estas máquinas, non aguantan 
outras máns, hai que coñecelas e sobre 
todo terlles moito cariño”.

3.3.2 SERRADEIRO DE AUGA DAS 
REGADAS

Os restos do que foi este serradeiro, atópanse 
na parroquia de As Regadas, Concello de 
Beade (Ourense), situado no cruce da 
estrada de Berán coa de Beade a Avión. 
O actual propietario, o Sr. Luís Sanmarful 
Lorenzo, non ten datos de cando se montou; 

pero lembra que lle contaran que era pro-
piedade do Sr. José Fernández de Ourense, 
cando o mercou no ano 1961, aos herdei-
ros do Sr. Manuel Álvarez Álvarez, como 
inversión dos seus aforros de emigrante, xa 
que este tipo de industria “sempre lle tirou”, 
quizais por ser neto dos serranchís Juan e 
José Sanmarful, de procedencia asturiana 
e que traballaron na zona moito tempo. A 
industria naquel intre contaba cunha presa 
no regato de Caldelas que rodea a extensa 
propiedade, ao nivel do regato, o muíño 
vello con dúas rodas, por riba del, o muíño 
novo con outras dúas rodas, funcionando en 
serie coa mesma auga. Ao carón facendo 
medianeira o cuarto da caldeira de vapor 
do serradeiro vello, que o movía a auga 
casi todo o ano cunha grande noria. Todo 
este conxunto recibía auga pola mesma 
canle; nunha zona máis elevada, estaba 
o serradeiro novo que se movía por elec-
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tricidade, e o transformador que hoxe está 
dando servicio á contorna.

Cando se instalou no ano 1963 fixo a remo-
delación cuxos restos vemos hoxe. Desmontou 
chimenea e a instalación de vapor, con 
cuxos restos fixo o recheo do muíño vello, 
acadando un acceso á estrada mediante 
unha pequena ponte sobre o regato e fixo 

una vivenda enriba do muíño máis novo, 
lindando coa poza reguladora da auga, 
situada a carón do cubo do muíño. O que 
queda da industria hoxe, compóñeno catro 
edificacións: o serradeiro vello cuberto par-
cialmente, muíño novo coa vivenda na parte 
superior, un baixo de perpiaño e forxado 
de 9 x 15 m., feito no lugar e coas mesmas 
medidas do serradeiro novo, que databa do 
1940, cuxo edificio sostíñase sobre pilares de 
pedra tapiado con madeira. Segundo conta, 
o regato de Caldelas tiña épocas de estiaxe, 
o que obrigou a instalar unha caldeira de 
vapor para mover o serradeiro vello cando 
era baixo caudal de auga. Co serradeiro 
da súa man traballou poucos anos, debido 
á falta de competividade destas instalacións; 
pero lembra que dezaoito serradeiros fixe-
ran intento de formar unha cooperativa no 
Carballiño, pero non foi adiante.

3.3.3 SERRADEIRO DE AUGA DE 
GANCEIROS

Non me foi posible atopar datos concre-
tos, xa que o actual propietario, o Sr. José 
Álvarez Álvarez, desconfiaba de que se 
tratara de “argucias dunha xente” que ao 
parecer lle queren mercar a propiedade, 
para instalar unha piscifactoría.

As instalacións están situadas na parte alta 
do pobo de Ganceiros, Concello do Lobios 
(Ourense), situado na estrada de Muíños 
a Lobios. O conxunto das instalacións 
conta con tres edificacións, o serradeiro 
que emprega a forza da auga, como 
enerxía para mover unha noria duns 4 
m. de diámetro; medianeiro con este, un 
pequeno sequeiro da madeira, almacén 
independente e un muíño de dúas rodas, 
que aproveita a auga cando está parada 
a serra. A canle da auga continúa monte 
abaixo ata o lugar onde se atopaba o 
antigo serradeiro de Madeiras Ganceiros, 
e continúa, movendo outros muíños.

Ccaseta da caldeira 
de vapor 

Aliviadeiro da levada, 
vertendo auga no rega-

to de Caldelas.
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Casa vivenda que se fixo enriba do muíño, 
ao fondo o serradeiro de auga.

Canle da levada e tan-
que de regulación con 
saídas para o muíño e 
a noria.

O Sr. Luís Sanmarful, diante da porta do 
serradeiro de auga.

Canle da noria, reconstruída en formigón.

Parede lateral na que se apoiaba a noria 
motriz, co oco da canle ao fondo.

SERRADEIRO 
DE AUGA DAS 

REGADAS
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3.3.4 SERRADEIRO DE MADEIRAS 
GANCEIROS

Este serradeiro foi trasladado no ano 1963 
á ubicación actual na estrada de Muíños a 
Lobios, á entrada do pobo de Ganceiros, 
Concello do Lobios (Ourense). É propie-
dade do Sr. Antonio Rodríguez Veloso, 
hoxe moi reformado e adaptado coas tec-
noloxías actuais está en plena actividade, 
con oito empregados; pero quero indagar 
a súa orixe, que segundo me conta o Sr. 
Ramón Rodríguez Paz, pai do propietario 
actual, o serradeiro orixinal estuvo encla-
vado na parte alta do pobo, e xa funcio-
naba con electricidade cando o alugou no 
ano 1949 ao Sr. Prudencio Salgado Eiras, 
quen montara o serradeiro no ano 1935 
empregando a forza dunha noria de auga 
duns 4 ou 5 m. de diámetro.

Vista do serradeiro coa 
madeira no patio.

Canle da levada que 
trae auga do río Salas.
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Vista do serradeiro coa madeira no patio. Detalle da noria motriz cun diámetro de 4 mts.

Rodamento da noria motriz, 
coa protección feito polo propietario. Detalle dos canxilóns da noria motriz

Tramo da canle en 
pedra, antes da tolva ou 
cubo do muíño.

SERRADEIRO 
DE AUGA DE 
GANCEIROS
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Detalle da serra de cinta  
e carro de transporte das toradas.

Polea da transmisión principal, 
no eixo da noria, polo interior 
do serradeiro.

Detalle do carro das toradas e 
sistema de arrastre por cadea.

Ao fondo, banco de afiado da cinta da serra.
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As instalacións eran sinxelas co serradeiro, 
almacén independente e un muíño dunha 
roda, que aproveita a auga cando está 
parada a serra. Esta auga xa movera o 
serradeiro anterior, que daquela era pro-
piedade do Sr. Antonio Álvarez Álvarez. 
Contaba cunha serra de cinta e unha des-
fiadora para preparar a táboas, lembra o 
Sr. Ramón, que no ano 1946 serrou moitas 
travesas para as vías das vagonetas da 
construcción do Encoro das Conchas.

3.3.5 SERRADEIRO DA CASTELLANA

Este serradeiro foi montado polo Sr. 
Antonio Sequeiros González, polos anos 
vinte, nunha encrucillada de camiños que 
chamaban “A Castellana”, e que a partir 
do ano 1945 foise convertindo no pobo 
actual do mesmo nome, pertencente ao 
Concello de San Cibrao das Viñas.

O serradeiro era un módulo rectangular 
con estrutura de madeira, cuberta de tella 
a dúas augas, situado nun piso entablado, 
enriba dun soto onde se atopaban as 
rodas e correas das transmisións. Dispuña 
de varios locais: o serradeiro diáfano e 
aberto ao patio polo frente, na parte pos-
terior atopábase a chimenea de saída dos 
fumes, cadrada, feita de ladrillo macizo 
cunha altura duns 25 m., comunicada co 
cuarto da caldeira, e esta coa máquina 
de vapor, anexado no lateral con saída 
independente á rúa, o antigo muíño de 
dúas rodas, unha de pan centeo e outra 
de pan millo, que foi transladado nos anos 
cincuenta cando se ampliou este edificio 
para montar unha “molinera moderna” con 
clasificación e ensacado de fariña.

O conxunto, nos primeiros anos funcionaba 
coa tecnoloxía do vapor producido por 
unha máquina de cilindro horizontal de 
doble efecto, no que o émbolo, por un 
sistema de biela-manivela, movía un gran 

volante de inercia. Cóntanos o Sr. Luís, que 
polas mañáns sempre ían 4 ou 5 homes 
para axudala a rodar, e que transmitira o 
movemento ao eixe, que percorría o soto 
do serradeiro, e no cal estaban insertadas 
as rodas, que por correas facían traballar 
a serra de cinta e as outras máquinas. Este 
sistema provocou moitos accidentes, muti-
lando a varios empregados.

Cumpre salientar que dispuña dunha sirena, 
que soaba ás horas de entrada e saída dos 
empregados. Había que tirar por unha 
corda para abrir a espita do vapor. Na 
zona de secado da madeira serrada, no 
eido da parte posterior, atópase o tanque 
de refrigeración do sistema, cun pequeno 
depósito regulador de auga. Segundo 

Chimenea da caldeira



Tecnoloxía do vapor

Tanque de condensa-
ción do vapor
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me conta miña nai, a falta de auga foi 
un grave problema, véndose na obriga 
de facer unha “traida de auga” dende 
unha mina distante uns 700 m., que cando 
secou o manantial tivo que levantala; logo 
fixo varios pozos ata lograr un co caudal 
necesario. O lugar aínda hoxe se coñece 
co nome do “molino”, por que nel instalou 
unha bomba de pistón, movida pola forza 
eólica; anque antes desta innovación da 
época, suministrábase auga ao serradeiro 
mediante un carro tirado por bois, cun “pilo 
de madeira”, que enchían o pozo a man 
varios homes, e que tamén deste xeito tiñan 
que vacialo no depósito.

Preto do remate da década dos corenta, 
instalou o transformador e trocou o vapor 
pola enerxía eléctrica. Lembra a mina nai 
que meu pai, zapateiro de profesión, tivo 
alugado un cuarto a carón do serradeiro, e 
pagáballe mil pesetas ao mes, pola luz e o 
dereito a usalo esmeril eléctrico da industria. 
Ao redor de 1950, transladou un negocio 
de recauchutados, que o seu fillo Máximino 
tiña en Ourense e non lle iba ben. Nas máns 
do emprendedor Sr. Antonio Sequeiros 
González reorganizouse a empresa e fun-
cionou a pleno rendemento.

Ao faltar a “alma mater”, o negocio pasou 
a mans dos fillos. O Sr. Máximino Sequeiros 
Vila e irmáns traballaron uns anos máis e 
ampliaron as instalacións montando unha 
granxa porcina a carón do serradeiro, e 
en pouco tempo a finais dos sesenta, todo 
o conxunto foi entrando nunha espiral 
de decadencia: primeiro o recauchutados, 
logo a granxa, máis tarde o serradeiro, resis-
tindo nos derradeiros anos cunha fábrica 
de bloques de cemento; e polo ano 1975, 
a industria na que tan só traballaban tres 
operarios, foi adquirida polo Sr. José Sieiro, 
de Forcas (Parada do Sil), quen aguanta 
coa “bloquera” uns anos, pechando a acti-
vidade na metade da década dos oitenta. 
Desmontou as instalacións e fixo naves 
para aluguer; unha delas, na que se atopa 
a chimenea, foi adquirida para un obrado-
iro de vernizados e lacados.

Na actualidade queda en pé a gran chi-
menea, en cuxo alto se acomodou unha 
parella de cegoñas que xa leva anos 
voltando ao lugar, tamén podemos ver o 
depósito e tanque de refrixeración, anque 
posiblemente non sexa o orixinal, senón o 
reformado para a instalación dos recauchu-
tados; e tamén queda en pé a casiña con 
porche, que foi a oficiña do complexo, e a 
caseta do transformador de electricidade, 
que Fenosa mantén en funcionamento, 
dando servizo ao pobo e á contorna. 
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SERRADEIRO  
DA CASTELLANA
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Saída do depósito coa cruceta 
de conexións das tubaxes.

“Molinera”, 
vense as sucesivas 
ampliacións, casa do 
propietario fundador.

Chimenea da caldeira.
Detalle dos restos dos muros que formaron  
a sala de caldeira de vapor.

A granxa, oficiña e a caseta 
do transformador.
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Detalle da estrutura do tellado

Proteccións da serra de cinta.
Carro de corte, detalle das uñas 
para amarrar as toradas.

Patio coa pendente cara a serra  
no cobertizo do serradeiro

SERRADEIRO  
DE VIÑAO
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Carro de avance manual,  
polo pulo do empregado.

Mecanismo de avance da torada, 
para fixar o groso das táboas.

Mesa para o triscado automático das cintas da serra.

SERRADEIRO  
DE VIÑAO
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SERRADEIRO  
DE PITÓN

R O M A R Í A  E T N O G R Á F I C A  R A I G A M E

Patio con pendente cara o interior,  
canle de recollida da auga.

Serra de cinta co volante superior descuberto.
Volante motriz, cancela de protección 
e detalle do taco para limpar a cinta.
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SERRADEIRO  
DE PITÓN
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Carro semiautomático  
de funcionamento  
hidráulico.

Cintas de reserva  
acopiadas na parede.
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SERRADEIRO  
DE PRADOCABALOS

R O M A R Í A  E T N O G R Á F I C A  R A I G A M E

Cobertizo visto dende a estrada,  
coa caseta para resgardalo motor da serra.

Carro cun motor eléctrico 
acoplado de forma artesanal.

Cobertizo do serradeiro, de tipo rural de dimensións reducidas.

36
~



SERRADEIRO  
DE PRADOCABALOS

R O M A R Í A  E T N O G R Á F I C A  R A I G A M E

Serra de cinta, co mesado de táboas.

Interruptor de marcha / paro, 
que manda o motor acoplado. Mesa de afiado manual, con muela eléctrica.

Conxunto de carro 
e serra de cinta.
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Patio de materia prima 
e produto rematado.

Caseta do centro de transformación 
de enexía eléctrica.

O Sr. Manuel Mosquera, cargando 
a torada no carro.Casqueiros, estacas e outros produtos.

SERRADEIRO  
DO CRISTAL, 
CELANOVA
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O Sr. Manuel Mosquera, amarrando a torada 
coas uñas do carro.Aproveitando os casqueiros,  

para facer listóns.
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O Sr. Joaquín Collazo, facendo estacas 
con restos de madeira.

Outra vista do Sr. Joaquín Collazo 
faenando na serra.

Interior do serradeiro, carro semiautomático.

SERRADEIRO DE MATAMÁ, LAZA
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PROCESO 
MECANIZADO ACTUAL 

DO SERRADEIRO 
DE “MADEIRAS 

GANCEIROS”  
GANCEIROS (LOBIOS)

R O M A R Í A  E T N O G R Á F I C A  R A I G A M E

Entrada de toradas  
e acopio de casca.
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Sistema automático de 
avance de toradas.

Peladora, retirada 
automática da casca 

deixando a torada 
espida.



SERRADEIRO 
DE “MADEIRAS 
GANCEIROS” 

R O M A R Í A  E T N O G R Á F I C A  R A I G A M E

Carga automática do carro da serra. Sistema de corte automático,  
dirixido a distancia dende un pupitre.

Vista da torada no corte e dos rodillos de 
traslado automático das táboas. Outra vista do sistema automático.

Desprazamento  
e acopio automático 

das toradas,  
ante a serra.
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Saída da táboa da canteadora, e 
caída dos recortes laterais.

Clasificación e paletización manual 
do produto final.

Retestadora, corta automáticamente 
as testas a escuadro.

Desdobradora, fende as táboas 
á metade e prepara as caras.

Canteadora, recorte 
automático dos laterais 
da táboa
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SERRADEIRO DE “MADEIRAS GANCEIROS” 

R O M A R Í A  E T N O G R Á F I C A  R A I G A M E

Outra vista da desdobradora, ver o serrin 
das dúas metades.

Hidrofugado da madeira, por inmersión.

Escoado do produto químico 
do proceso de hidrofugado.
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4. DESENVOLVEMENTO DA 
ACTIVIDADE

4.1 A MADEIRA

A madeira, hoxe un produto deficitario no mundo, 
é un dos poucos materiais que pode considerarse 
polivalente, empregándose na estrutura das casas, 
cerramento interior e exterior, teitos e cubertas, 
pavimentos, mobiliario e na carpintería en xeral. 

A diferenza doutros sistemas a construción permite 
ter un aforro no tempo de execución, pola súa 
lixeireza e flexibilidade, ofrece vantaxes como que 
se pode cortar, adaptar e traballar en diversas 
formas e tamaños, pódese ensamblar, pegar con 
adhesivos, unir con cravos, bíos e parafusos, coa 
axuda de ferramentas manuais sinxelas sen impor-
tar as condicións ambientais. Ofrece unha variada 
textura e cor natural, e coa aplicación de pinturas 
e vernices pódense lograr diferentes acabados. É 
un material illante do frío ou calor, conduce mal a 
temperatura; 1 cm de espesor en madeira equivale 
a 4 cm de ladrillo ou a 10 cm de formigón.

É por natureza moi duradeira, con medidas de pro-
tección adecuadas contra a humidade, intemperie; 
para conservala madeira, o método máis eficaz 
é impregnala con cloruro de cinc por inmersión; 
tamén se pode protexer a madeira da intemperie 
recubrindo a súa superficie con pinturas e vernices, 
que se aplican con brocha; pero non penetran na 
madeira, polo que non preveñen do deterioro que 
producen fungos. 

Ten moita resistencia fronte ao lume, anque é com-
bustible, tamén é mal condutor de calor, arde na 
súa periferia volvéndose carbón, que actúa como 
illante térmico freando a combustión e permitindo 
que o material interno permaneza intacto. Un cen-
tímetro pode tardar 15 minutos sen que diminúan 
as propiedades resistentes, por iso nas armazóns 
increméntase 5 cm perímetro da sección estrutural 
necesaria, por seguridade.

4.2 OS ARTÍFICES DA MADEIRA

Entre os carpinteiros existían varias especialidades 
das que se poden citar:

Carpinteiro de armar, facía pisos, colocaba a 
armadura das casas e teitos.

Carpinteiro do branco ou ebanista, dedí-
case ás pezas máis finas e coidadas, traballa con 
madeiras nobres e fai camas, armarios e mobles 
en xeral.

Carpinteiro de carros ou fragueiro, fai as suxe-
cións das pezas con tornos ou bíos de madeira. 

Carpinteiro de ribeira, fai e repara embarca-
cións de madeira, tanto de mar como de río, botes, 
dornas, etc.

Carpinteiro de taller, é o carpinteiro “normal”, 
que fai mesas, bancos, portas, ventás, canastros, 
escaleiras.

Cesteiro, facía con vergas de carballo, avelaneira, 
vimbios ou vides, cestas de todo tipo, cadeiras e 
bandexas, cabaceiros, canizas do carro, cancelas 
e grades. 

Cubeiro, facía bocois e cubas de gran tamaño, 
con doelas ou liobas de carballo serradas, que 
montaba nas bodegas, pois non cabían polas 
portas.

Entallador ou tallista, ten o seu propio campo 
de traballo, que é máis artístico; fai retablos, púlpi-
tos, cadeiras de coro.

Fuseiro ou torneiro, modela as pezas de madeira 
nun torno para obter fusos, rocas, patas para 
mobles, balaústres.

Imaxineiros, é unha especialidade do entallador, 
esculpían as imaxes das igrexas.
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Madeireiro, cubicaba o volume da madeira axu-
dado do calibre ou a ollo, para calcular o valor e 
vendela aos serradeiros.

Peneireiro, facían peneiras, cribas, e pandei-
retas, pandeiros, tambores, bombos e caixas. 
Empregaban madeira, elementos metálicos e dife-
rentes tipos de coiro.

Selleiro ou baldeiro, fabricaba baldes, tinas e 
selas de madeira que podía adornar con luxosos 
aros e outros elementos decorativos, en especial 
de metal.

Serranchín, adicábanse a cortalas árbores ou a 
serralas cando xa estaba a torada na casa.

Talador, corta as árbores no monte, antigamente 
co tronzador, hoxe coa motoserra.

Toneleiro, facía pipas e toneis, despois de cor-
tar as doelas e domealas no lume para darlles a 
forma.

Zoqueiros, facía paos das zocas, madreñas, 
garfos, culleres, pratos do polbo e cuncas, con 
madeiras lixeiras como o bidueiro. 

Na realidade unha mesma persoa con “oficio”, 
pode coñecer varios destas especialidades, e pode-
ría armar a cuberta dunha casa, facer un armario, 
arranxar un canastro, etc.

4.3 TÉCNICA DEPORTIVA DA CORTA DE 
TRONCOS

A abundancia de bosques no País Vasco, Navarra 
e Asturias noutras épocas, e o duro traballo dos 
serranchís, leñadores e carboeiros foi a base do 
deporte da “corta de troncos”. É vistoso, espectacu-
lar, e moi duro, esixe participantes con condicións 
atléticas excepcionais, unha ampla caixa torácica 
que lle garanta unha respiración compasada ao 
ritmo dos golpes da machada; un corazón forte 
e de lento latexado que lle permita un ritmo conti-
nuado e uniforme, grande fortaleza física, tanto de 
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brazos como de pernas, debe ter unha cintura flexi-
ble e poderosa que lle permita facer todas flexións 
necesarias para rematar a súa “tarefa” sen que se 
resintan os músculos dorsais e a columna vertebral. 
As mans deben ter a fortaleza dunhas tenazas 
capaces de suxeitar a machada sen resentirse 
durante toda a duración da proba; os pés, a dureza 
e sensibilidade dun equilibrista, sendo capaces de 
amarrarse como lapas a cada tronco, mantendo o 
atleta sen un só intre de debilidade ou desmaio, 
especialmente cando reforza o golpe empregando 
as pernas como pancas auxiliares.

A corta de troncos ten varias fases, a inicial é a de 
apertura de corte e consiste en que mediante poten-
tes golpes de machada sesgados, tiña que facer 
tres cortes iniciais na madeira, dous deles paralelos 
entre si, e o terceiro case perpendicular a estes dous, 
de maneira que permita abrir un ángulo diedro no 
tronco. A segunda fase é a de apertura do fondo na 
zona máis próxima ao chan, na que fai falta unha 
machada co mango máis longo. Esixe habilidade e 
técnica por non ter o cortador unha visión directa da 
zona na que ten que traballar. Rematadas estas dúas 
fases, está feito un profundo e ancho corte que deixa 
á vista o núcleo máis duro do tronco, que corta cunha 
machada menos pesada, pero cun gume máis afiado 
e resistente. Cando chega á metade do tronco, da 
media volta e comeza a mesma tarefa polo outro 
lado. A súa habilidade permitirá que o novo corte 
vaia coincidir co da primeira metade exactamente.

5. O FOLCLORE DO OFICIO DE 
SERRANCHÍN E A LEÑA

5.1 ADIVIÑAS DA LEÑA

Verde no monte, negra na casa e encarnada 
na brasa. (A Leña)

De día é pranta, de noite espanta. (O tronco 
da árbore)

Recollida no monte son e cando ardo 
voume. (A Leña)

Non verán barbudo, non inverno nu. (O 
Bosque)

O contrario dun home son; el móvese, eu 
parado estou; el ten pés abaixo, eu enriba, 
el ten a cabeza enriba, e eu téñoa abaixo. 
(A Árbore) 

5.2 DITOS E REFRÁNS

Madeiros hai que teñen dita, madeiros hai 
que non, duns fan santos e doutros carbón. 

Ata a leña do monte ten separación, da 
gorda fan santos, e da miúda carbón.

Pau que nace para violín, ata no monte sóa.

Desgraciado do loureiro da beira do camiño, 
cada un que pasa tíralle ao seu ramilliño. 

O carballo da portela, ten a folla revirada, 
que lla revirou o vento, unha mañá de 
xiada. 

Pasei pola túa porta no mes de xaneiro, 
vinche o canastriño cheo de rachiñas de 
piñeiro. 

Carballeira de San Xusto, carballeira da 
Ramada, naquela carballeiriña, perdín eu a 
miña navalla.

Se queres que o carro cante, mételle o eixo 
no río e despois de estar mollado, canta 
como un asubío.

Non hai pau como o carballo, dá ao ano 
catro froitas, bugalliñas e bugallos, landras 
e mazacucas. 
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Este meu pau de carballo, tres días hai que o 
teño; denantes que deiquí saia, heino partir 
polo medio.

¡Ai! que piñeiro tan alto, e na cima ten 
alfileres; as mentiras son dos homes e as 
verdades das mulleres.

Uns nacen para santos, e outros para pés 
de bancos.

O que non aforra auga e leña, non aforra 
cousa que teña.

Con ben pan e moita leña, o inverno a nin-
guén empeña.

En minguante de xaneiro, corta o madeiro.

Para a túa casa o madeiro, córtao no 
xaneiro.

Saímos dun souto e metémonos noutro.

O que se acolle da choiva debaixo dunha 
árbore, móllase dúas veces.

As árbores son como persoas, unhas dan 
sombra e froito, e outras nin sombra nin 
froito.

Cando o carpinteiro ten madeira para tra-
ballar e a muller fariña para amasar, leña e 
pan non lles pode faltar.

Da árbore caída, todos fan leña.

O vello e o forno, pola boca se quentan, un 
con viño e outro con leña.

Non digas que vai dereito, o cravo que torto 
entrou, non digas é carpinteiro, quen nunca 
táboa labrou.

De madeira de cacique, teño que facer un 
carro; as rodas de pregoeiro, e estadullos 
de escribano.

Fungueiro, estadullo, esteo, meu pau a todo 
se atreve; halo de sentir nas costas, se ron-
das onde non debes.

O río cando vai cheo, leva carballos 
e follas; tamén debía levar, as léngoas 
marmuradoras.

Eu ben vin andar o merlo de salgueiro en 
salgueiro, casa aquí, casa acolá, e o merlo 
sempre solteiro.

Teño que subir a un bido, a coller a folla 
alta; anque de min te esqueciche, outro 
mellor non me falta.

Á túa porta me tés, igual que un feixe de 
leña; nin ben me dis que me vaia, nin ben 
me dis que me esteia.

Alto pino, pino alto, que ao ceo chega coa 
rama; non me derrames o pino, que me 
derramas a alma.

Se queres que o carro cante, bótalle o eixo 
de freixo; si queres ter un bó mozo, dálle 
talladas de queixo.

Se queres que o carro cante, forte a un 
tempo e velaíño, bótalle o eixo de freixo; e 
as treitoiras de sanguiño.

O carballo da devesa, ten tres carros de 
leña; un é meu, outro teu, e outro partímolo 
a medias.

Teño que prantar un pino enriba do teu 
tellado, cando o pino dea uvas, estarei ao 
teu mandado.
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5.3 CANTIGAS E PEQUENOS CONTOS

Antonio Machado non seu poemario “Campos 
de Castilla”, canta “A un olmo seco” coa seguinte 
estrofa: 

“Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero;
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana;
ardas de alguna mísera caseta, 
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino,
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río a la mar te empuje,
por valles y barrancas;
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecilla”.

O Colmo dun Carpinteiro é?...  
Ter pelo ao cepillo, unha pata de pau, casar cunha 
muller coqueta, ter un fillo listón, unha filla travesa 
e un can que lle remexa a cola. 

6. VOCABULARIO

Acha - Anaco pequeno e irregular que 
resulta de partir ou cortar a madeira. 

Bocatella - Táboa que se pon na testa dos 
pontóns para apoiar as tellas e pechar o 
aleiro.

Bancada - Conxunto de táboas que teñen 
as embarcacións pequenas, como as dor-
nas, gamelas, chalanas, etc., colocadas 
de babor a estribor, onde se sentan os que 
vogan. 

Banco - Asento de madeira ou doutro mate-
rial, con ou sen respaldo, onde poden sentar 
varias persoas a un tempo. Mesa de traballo 
dos carpinteiros.

Banqueta - Asento para unha persoa, de 
tres ou catro patas e sen respaldo.

Banzo ou chanzo - Paso dunha escaleira 
ou dunha escada. 

Barrena ou trade - Instrumento de aceiro coa 
punta en espiral, que se emprega para facer 
furados, dándolle un movemento circular. 

Barrote ou listón - Peza de madeira de 
sección reducida, empregada nos falsosteitos 
e tabiques de pallabarro, para recibilo enlu-
cido de argamasa. 

Bastidor - Armazón das ventás onde se 
encaixan os cristais. 

Cabalete - Peza de madeira que consta dun 
pau horizontal con catro patas oblicuas, para 
soster táboas ou pranchas de madeira, a 
modo de andamio ou mesa portátil.

Calzo ou forra - Pedra ou calquera outro 
obxecto apropiado que se coloca ao lado 
ou por debaixo dunha cousa, para evitar que 
esta se mova ou para que asente ben. 

Cango - Peza longa e prismática de madeira 
que se asenta nas trabes e recibe o piso ou a 
latiza sobre a que se apoian as tellas.

Cargadoiro - Peza grande de madeira ou 
de pedra, que forma o lintel dunha porta. 

Costeiro - Recorte exterior das toradas ao 
facer a escuadría nos serradeiros. Pode ter 
casca ou non, sendo a súa forma incompleta 
e normalmente asimétrica.

Cumio - Trabe central na parte máis elevada 
dun teito.

Decotar ou derramar - Cortalas pólas 
dunha árbore.
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Desbastar - Quitar ou rebaixalas partes 
ásperas ou irregulares dunha madeira, 
diminuíndo ou seu grosor e tornándoa máis 
lisa.

Estada - Estrutura provisional de madeira, 
que montan os mestres serranchís para colo-
car as toradas e serrar as táboas.

Fitoira - Peza de madeira que se dispón en 
vertical, de piso a teito, para recibilos barro-
tes e o recheo de pallabarro, nas divisións 
das casas antigas.

Guieiro - Trabe disposta en diagonal, 
dende o cumio ata unión de dúas soleiras 
nuha esquina do teito.

Lata ou Latiza - Táboa de costeiro de 
forma diversa, que se emprega para cubrilos 
teitos e recibilas tellas.

Pontón - Tamén se chama cango

Sobrado - Piso alto de madeira dunha 
casa, polo xeral, enriba del atópase o teito.

Soleira - Trabe ou peza de madeira, dis-
posta enriba dos muros, para suxeitar a 
estrutura do teito.

Táboa - Peza de madeira plana e pouco 
grosa, bastante máis longa ca ancha.

Taco - Anaco de madeira pequeno, groso e 
curto, cortado con forma de prisma máis ou 
menos regular. 

Talar - Cortar unha árbore.

Tallo - Cepo ou toro dunha árbore, ás veces 
con patas, usado para picala leña.

Tallar - Facer fendas nun corpo mediante 
instrumentos apropiados de gume para dar-
lle unha forma determinada. 

Tarugo - Anaco de madeira curto e groso, 
cortado doutra peza maior, que se embute 
nunha parede para colocar un parafuso.

Teito - Cuberta dun edificio ou construción, 
formada por unha estrutura de trabes en 
pendente, recuberta con tellas ou con outro 
material. 

Tercio - Nos tellados, trabe para darlle máis 
consistencia, disposta no medio das tixeiras 
de forma paralela ó cumio e á soleira.

Tilla: Cuña de madeira que se emprega en 
traballos de carpintería. 

Tixeiras - Conxunto das pezas postas en 
cruz, para suxeitar e dar forma ó teito dunha 
casa. 

Torada - Parte cortada, sen pólas, do 
tronco dunha árbore, que adoita medir ao 
redor de 2,50 m. 

Torar - Cortar en toros un tronco dunha 
árbore.

Toro - Cada un dos anacos que resultan de 
cortar un tronco de árbore ou unha torada. 

Trabe - Viga de madeira que ten a fun-
ción de suxeitar a construción e soportar o 
empuxe dos extremos das tixeiras.
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D
esaparecido dos ríos gale-

gos o barco de dornas aínda 

permanece na memoria das 

persoas que viviron ou viven nas 

ribeiras. Esta embarcación composta 

por dous troncos flotantes e un piso 

que os une (ver debuxo 1) é lembrada 

polos veciños transportando madeira 

e pedras dunha beira á outra e, 

nomeadamente, chea de peixe 1.

A asociación cultural Barcas do 

Minho, empeñada na recuperación e 

recoñecemento do patrimonio, valo-

res e costumes desenvolvidas nos 

entornos fluviais, procurou na cons-

trución do barco de dornas sacar do 

fondo dos encoros a cultura asola-

Barco de dornas 
Exemplo de recuperación patrimonial  
dende o asociacionismo cultural

Texto: Xavier Viana
Debuxos: Cristina Ouro

gada durante a segunda metade do 

século XX no nome do progreso, a 

razón e a ciencia. 

A participación e compromiso de 

membros da asociación, informantes 

e persoas sensibilizadas coa cultura 

popular permitiron que a historia que 

a continuación relatamos sexa unha 

realidade. 

O CAMIÑO QUE LEVA DO SOUTO  

A BREST

A semente ficou baixo terra nun dos 

soutos que podemos localizar no 

Agro de Xullán, mesmo á beira do 

rego de Lama Travesa, e medrou ata 

se converter nun castiñeiro rexo e 

bravo admirado por ser centenario. 

Motoserra a eito e tremeu a terra. 

Algo rosmou o operario, baixo aque-

les ollos cobizosos, antes de faceres 

o aceno que activou o guindastre do 

tractor. Do todo á nada. Da fachenda 

ao silencio. Do souto ao remolque.

O serradoiro de Cea que o levou 

buliu ben en poñelo á venda, por-

que aínda que a madeira verde non 

vale moito para o choio das dor-

nas 2 a lóxica do comerciante obriga 

ao negocio rápido. Foi alí onde 

Fernando 3, despois de percorrer 

1. A pesca foi durante anos fonte de riqueza dos lugares emprazados nos cursos dos ríos. As embarcacións naceron como medio de transporte que 
permitiu tanto o desenvolvemento de tecnoloxías máis avanzadas para a pesca como o paso de persoas e mercadorías dunha beira á outra.
2. Estímase a curación da madeira en 1 ano por cada centímetro de diámetro no tronco.
3. Fernando Ibarra, membro da Asociación Cultural barcas do Minho e responsable do “Proxecto” Barco de Dornas.
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moreas de quilómetros na procura 

dunha peza que servira para a cons-

trución do barco de dornas 4, locali-

zou este tronco e o puido mercar. O 

primeiro paso xa estaba feito. 

A idea nacera unhas semanas atrás 

nunha conversa con Avelino 5 á som-

bra das poucas casas que continúan 

habitadas no lugar de Pincelo 6. A 

embarcación, que xa coñeciamos 

tanto dos estudos previos realizados 

por diferentes etnógrafos e historia-

dores 7 como do exemplar construido 

pola Fundación Xosé Soto de Fión 8, 

estaba totalmente desaparecida dos 

ríos que noutrora navegaba 9. O conto 

xa o tiñamos falado, só que desta 

volta o retrouso ficou na cachola 

como un ruxe-ruxe permanente. Era o 

mes de febreiro do ano 2007.

Primavera. O camión descargou o 

tronco, xa cortado en dous 10, na eira 

da Casa do Morillo 11, no que sería 

o centro de traballo dos carpinteiros 

durante os dous meses seguintes 12.

A materia prima e as ferramentas 

(ver debuxo 2) estaban preparadas 

para darlle forma a esta singular 

embarcación. Foi entón cando come-

zou o proceso de humanización: 

unha boa parte dos membros da 

asociación contribuíron nas labouras 

de desbastado e pulido da madeira 

Debuxo 1

4. O tamaño e o volume do castiñeiro ten que ser suficiente para poder converterse en dous troncos flotantes cunha envergadura similar que lles 
permita flotar en paralelo. A madeira, ademais, non pode ter nós para permitir o traballo.
5. Artesán cesteiro que continúa elaborando os cestos polo modo tradicional despois de 70 anos no oficio. Avelino é memoria viva da nosa cultura 
fluvial, dun sistema produtivo dependente da terra e totalmente vencellado ao río.
6. Aldea da parroquia de A Sariña (Chantada) que se atopa mesmo ao pé do río Miño.
7. Xaquín Lorenzo, Xosé Manuel Vázquez, Olga Gallego...
8. Exposta no Ecomuseo de Arxeriz (O Saviñao).
9. O barco de dornas ou dorna –non confundir ca embarcación de mar – chegou a ser unha das tipoloxías con maior expansión territorial nos ríos 
galegos: Miño, Avia, Cabe, Sil e, posiblemente, tamén Limia, Ulla e Lérez
10. As dimensións –en centímetros – dos troncos son: 100 (alto)x105 (ancho)x428 (longo) e 99x110x428.
11. Lugar de Fornas de Abaixo (Chantada).
12. As tarefas comezaron un sábado 24 de marzo e, ininterrompidamente, se prolongaron durante as fins de semana ata o domingo 3 xuño, data na 
que se fixo unha proba de flotabilidade no río Miño cruzando co barco de dornas dunha beira á outra. 
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antes de aplicarlle unhas maos de 

aceite de liñaza 13 para protexer 

cada unha das dornas.

A celebración da cerimonia require 

de respectar os tempos e a orde das 

cousas. Cos troncos enteiros houbo 

que decidir cal sería a dianteira, 

bico, que remata en punta afiada e 

un pouco máis erguida que o resto 

da peza 14. Situáronse de tal xeito 

que permitira o traballo en cada un 

deles por separado, pero coa proxi-

midade suficiente para logo unilos 

cas táboas que forman o piso (ver 

debuxo 3). O troncho danou irreme-

diablemente a madeira, sempre na 

dirección da veta, para logo fendela 

co machado. As cuñas, axudadas 

polos golpes alporizados da marra, 

conseguiron extraer cantidades de 

madeira que xa permitían imaxinar 

un tronco oco. A aixola completou 

o traballo antes de pasar ao lixado 

definitivo. Aquilo xa tiña trazas: 

dos 2083 kgs. de peso que tiña 

o castiñeiro nun principio quedara 

reducido aos 360 kgs. das dúas 

dornas. Preparáronse a tempa, as 

travesas ou cadieiras, o piso, o 

cambón e o cepo do cambón para 

darlle a forma definitiva que a 

había de levar á auga (ver debuxo 

4). Os remos foron feitos dunha soa 

peza de 5m. de lonxitude, tamén de 

madeira de castiñeiro, pero de dife-

rente tamaño cada un deles xa que 

o barqueiro vai remando sentado 

nunha das dornas e cos pés apoia-

Debuxo 2

13. O aceite de liñaza quéntase a 50º aprox. para diluílo e que sexa absorbido pola madeira. 
14. A traseira é aberta e tapada artificialmente cunha táboa chaira ou tempa.
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dos na travesa central ou travesa 

dos pés (ver debuxo 1). 

Un verdadeiro símbolo do patrimonio 

fluvial como o barco de dornas reto-

maba o seu camiño, agora adaptado 

ás novas necesidades da sociedade 

do século XXI 15. Subido nun remolque 

tirado por un Nissan Almera cruzou 

tres veces o río Miño (pola ponte de 

Velle en Ourense, pola A-52 e pola 

Ponte Internacional de Tui-Valença) 

antes de chegar a Vila do Conde 

onde o 23 e 24 de xuño do 2007 se 

celebraba un encontro de embarca-

cións tradicionais na desembocadura 

do río Ave. Un escenario marcado 

polas condicións meteorolóxicas 

non permitiu a súa estrea. Foi en 

Ferrol, no marco do VIII Encontro de 

Embarcacións Tradicionais de Galiza, 

entre o 6 e o 8 de xullo, cando fixo a 

súa presentación en sociedade. Tres 

semanas despois o barco de dornas 

foi de novo obxecto de admiración e 

de numerosos comentarios na Festa 

do Rio 2007 celebrada en Monforte 

de Lemos.

A madeira sen curar necesitaba dun 

longo retiro invernal que lle foi con-

cedido entre agosto do 2007 e o 17 

de maio de 2008, cando reapareceu 

no inmellorable escenario da VIII 

Romaría Raigame que se celebra en 

Vilanova dos Infantes 16. 

Partiu, poucos días despois, rumbo 

á Bretaña nunha das mais longas 

Debuxo 3

15. O patrimonio son os símbolos que permiten ás identidades colectivas sobrevivir ante o intento de mercantilización de todas as relacións humanas 
nas sociedades capitalistas. 
16. Durante todos eses meses estivo nunha palleira protexido do norte e do sol, coas dornas cheas de auga, e onde recibiu novas maos de aceite 
de liñaza.
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viaxes posibles por unha embar-

cación destas características, que 

tivo que facer en camión. O barco 

de dornas participou, xunto con 

moreas de embarcacións chegadas 

de diferentes partes do mundo, na 

Festa Marítima Brest 2008 17 onde 

espertou o entusiasmo de mariñeiros 

e visitantes. De volta continuou a 

ruta por Bueu, Bouzas, O Grove... 

a petición de organizadores de 

eventos relacionados coa cultura 

marítima e fluvial.

Se a historia non ten final pode-

mos considerar que o obxectivo está 

cumprido. 

A IDEA DO BARQUEIRO

O barco de dornas é un símbolo 

máis da nosa cultura, e como tal 

ten un significado para quen o 

pensa, ben sexa na súa constru-

ción, navegando nel ou, simple-

mente, ollándoo dende a beira do 

río. Significado que ten sentido 

porque nace das vivencias das per-

soas, polo que non se pode enten-

der o patrimonio exclusivamente 

pechado en salas de exposicións 

permanentes ou colgado en webs 

que o manteñen lonxe das lóxicas 

dos saberes prácticos que o crea-

ron e recrearon.

Por iso o barco de dornas é antigo e 

moderno a un tempo, porque as cou-

sas son para algo ou non son para 

nada, porque existen por algo ou non 

existen por nada, porque representa 

un noso xeito de dar respostas ás 

necesidades humanas noutra altura, 

de igual xeito que dá resposta á rea-

lidade dos nosos días xerando novas 

vivencias e novas praxis no mesmo 

medio natural no que naceu a forma 

elemental e evolucionou ata a que 

coñecemos na actualidade. Darlle 

novas formas e novos significados 

para continuar o curso dos feitos é res-

ponsabilidade de todas as xeracións, 

e nós non imos ser a excepción. 

17. Na que compartiu espazo con embarcacións marítimas e fluviais –entre outras da Amazonia e do Sepik.

Debuxo 4
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Os viños galegos  na filatelia Mª Elisa Abad Suárez
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O viño é lenda desde o seu nace-

mento, agasallo dos deuses que se 

renova cada outono. A súa historia en 

terras galegas é moi antiga. De feito, 

corre parella á aventura dos romanos 

en terras de Hispania. Hoxe en día, 

podemos gozar do magnífico viño do 

Ribeiro, o portentoso albariño das Rías 

Baixas, os maxestosos tintos da Ribeira 

Sacra, os rexios caldos de Monterrei 

ou os admirables viños de Valdeorras. 

E todo iso grazas aos famosos mostei-

ros como Armenteira, Oia, San Clodio 

ou Santo Estevo porque, entre as súas 

paredes, os monxes de orixe francesa 

ensinaban técnicas e impuñan o cultivo 

da vide. Galicia é un mosaico de viños e 

na maioría das casas de campo hai unha 

adega e un agricultor que ten un oco 

moi especial para as súas viñas.

SELOS

No campo filatélico pódense atopar 

dous selos alusivos ao tema rexional 

ambos pertencentes a unha serie dedi-

cada aos Viños con Denominacións de 

Orixe que esperemos que se amplíe 

incluíndo as outras tres denominacións 

galegas.

Rías Baixas

O primeiro selo da nova serie destinada 

a dar a coñecer os viños españois con 

Denominación de Orixe, foi o dedicado 

aos viños da Denominación de Orixe 

Rías Baixas.

Foi emitido o 27 de xullo do ano 2002 

con estampación en oco gravado, papel 

estucado, engomado e fosforescente, 

dentado 13 ¾, formato vertical de 28,8 

x 40,9 mm.; con tirada de 1.200.000 

selos distribuídos en pregos de 50 e o 

seu valor postal é de 0,25 .

O selo foi deseñado polo pintor, 

debuxante e deseñador gráfico Felipe 

Sánchez Pedrero (FESANPE).

Ribeiro

E o último, ata a data desa serie, é o que 

promociona os viños da Denominación 

de Orixe Ribeiro acollido de bo grado 

por todos os ourensáns.

Foi posto en circulación o 1 de setem-

bro de 2004 aínda que a súa presen-

tación oficial na nosa terra tivo lugar 
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o 3 do mesmo mes no Hotel Mosteiro 

de San Clodio de Leiro; foi impreso en 

papel estucado, engomado fosforescen-

te polo procedemento de oco gravado, 

con dentado 13 ¾, formato vertical 

de 28,8 x 40,9 mm.; con tirada de 

1.000.000 selos distribuídos en pregos 

de 50 e o seu valor postal é de 0,27. 

Como dato curioso, resaltar que a imaxe 

que ilustra o selo é un acio de uvas da 

variedade “Loureira” fotografado nunha 

viña pertencente a José Luís Rodríguez, 

carteiro de Prado (Castrelo de Miño 

– Ourense).

Condado de Tea (Subzona das Rías 

Baixas)

Ademais hai dous selos personalizados 

nos que se resalta a Festa do Viño do 

Condado:

- un do ano 2007 con dúas copas de 

viño e o Castelo de Salvaterra exaltando 

a 48 edición da festa.

- e outro do 2008 de novo co Castelo, 

que é a Sede da “Confraría do Viño do 

Condado de Tea” dende a súa funda-

ción no ano 1996, e un acio de uvas. 

Corresponde á edición número 49 da 

festa.

CUÑOS

Con todo, é grato lembrar que os cuños 

forman parte importante do material 

filatélico e temos marcas postais con-

memorativas de eventos relacionados 

cos nosos caldos.

Valdeorras

Un acio de uvas sae por primeira vez 

en Galicia nun cuño da Exposición 

Filatélica celebrada en setembro de 

1964 no Barco de Valdeorras.

No ano 1967 aparece unha cunca con 

uvas e follas de videira 

para ilustrar o cuño 

da Exposición.

E no ano 1972 

unhas vendima-

doras ilustran o da 

VIII Exposición.

Ribeiro

Nembargantes, a primeira ocasión na 

que sae á luz un alusivo a unha Feira 

do Viño é en 1973 coincidindo coa X 

Feira-Exposición do Viño do Ribeiro 

celebrada en Ribadavia; cun parón en 

1978, o último da serie ata o día de 

hoxe, corresponde ao ano 1982.

Como se pode observar son semellan-

tes; só variou o xeito de indicar a edi-

ción da feira que ó principio era con 

números romanos e nas edicións 18 e 

19 cambiou.

É no ano 2004 cando emiten o selo 

dedicado á Denominación de Orixe 

Ribeiro, e como en cada nova emi-

sión, Correos acompáñaa dun cuño 

de Primeiro día de Circulación; nesta 

ocasión é do 1 de setembro de 2004 e a 

localidade, Madrid.

A súa presentación en Galicia fíxose o 

día 3 de maio no Hotel Mosteiro de San 

Clodio quedando constancia no cuño 

elixido para a ocasión no que destaca 

o anagrama do Consello Regulador da 

Denominación.
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Rías Baixas

En 1974 sae o primeiro cuño en 

Cambados con motivo da XXII Festa 

do Viño Albariño que só volveu apare-

cer en 1976. 

O 27 de xullo de 2002 saen os do 

Primeiro Día de Circulación do selo da 

Denominación de Orixe Rías Baixas; 

un en Madrid e outro en Cambados 

(Pontevedra).

A palma, en canto a número, lévaa a 

localidade pontevedresa de Salvaterra 

de Miño que desde o ano 1976 emite 

cuños conmemorativos da Festa do 

Viño do Condado ata 1984 e desde 1989 

á actualidade.

Os deseños foron moi variados na pri-

meira serie deles; así nos anos 76 e 77 

aparece un acio de uvas, no 78, 79 e 

80 un barril, no 81 unha xerra e unha 

cunca, no 82 un paisano bebendo unha 

cunca de viño do condado, no 83 un 

paisano sacando viño dun barril, no 

84 outro paisano botando viño nunha 

cunca.

No 1989 uns vendimadores con cestos 

de uvas, no 90 un acio tinto e outro 

branco do Condado, no 91 unha folla 

de parra, no 92 unha cunca de viño, 

no 93 unha xerra, no 94 unha parra de 

uvas co escudo da vila, no 95 o Deus 

do viño “Baco” e no 96 un paisano ser-

vindo viño.

A partires de 1997 e ata a actualidade, a 

maioría deles engaden no deseño algún 

símbolo da zona: a ponte sobre o Miño, 

Nosa Sra. da Oliveira, a ponte sobre 

oTea, o Cristo da Victoria, as Covas de 

Dona Urraca, a Casa do Concello, a Casa 

do Conde, o Castelo de Dona Urraca,...

O último ata o momento presenta no 

deseño parte do Castelo de Salvaterra 

de Miño ó carón dun acio de uvas e o 

escudo da vila.
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En O Rosal deléitannos con novidades 

que acompañan á Feira do Viño da zona 

desde o segundo ano da súa creación 

coincidindo coa I Exposición Filatélica 

que se organizou para o evento; así con-

tamos cunha serie iniciada en 1994 que 

se renovou anualmente. No deseño do 

primeiro aparece o escudo da vila, un 

acio de uvas, unha botella e unha copa 

enmarcados dentro dun selo.

Cabe destacar que ademais do acio de uva 

e a copa de viño, en varios deles acompá-

ñase dunha rosa resaltando así a simbo-

loxía da localidade. 

Coincidindo cos anos Xacobeos 1999 

e 2010 o cuño levaba ademais un 

peregrino e unha cuncha de vieira, 

respectivamente.

O do ano 2001 foi dedicado a Santiago 

Ruíz, coñecido adegueiro de San Miguel 

de Tabagón e colleiteiro de renome.

O último corresponde ó 18 de xullo de 

2008 festexando a XVI Feira do Viño 

do Rosal; recolle un bonito e curioso 

detalle dun neno asociado a un acio de 

uvas, inspirado nunha das columnas 

salomónicas do retablo do altar maior 

da igrexa parroquial da vila.
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Ribeira Sacra

En 1999 emítese, na localidade lucense 

de Monforte de Lemos, un cuño con 

motivo da Mostra de Viños da Ribeira 

Sacra celebrada os días 15 e 16 de 

maio.

RODILLOS

Ribeiro

En canto a rodillos, Ribadavia é a vila 

que máis dedicou ao viño; tívoos moi 

similares desde 1973 a 1982 invitando 

a visitar a Feira-Exposición de Viños do 

Ribeiro.

Despois aparece outro no ano 1988 que 

incorpora ó deseño un acio de uvas, 

unha botella e un vaso; destacar que 

nesa edición o pregoeiro da Festa foi 

D. Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas” 

eminente etnógrafo, profesor, arqueó-

logo, debuxante, ... e filatelista.

O último estivo en vigor do 15 de 

setembro ao 15 de outubro do 2004; 

nel pódese ver o logotipo do Consello 

Regulador da Denominación de Orixe 

Ribeiro.

Ribeira Sacra

Dando a coñecer a Feira do Viño de 

Quiroga (Lugo), temos o primeiro rodi-

llo o ano 2004 funcionando do 10 ao 

11 de abril. 

O do 2005 inclúe o escudo da localida-

de e funcionou do 26 de febreiro ó 20 

de marzo. 

Nos anos 2006 e 2007 o deseño dun 

acio de uvas foi similar.
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O último estivo en vigor do 22/02/08 

ata 22/03/08 e retomou o escudo no 

seu deseño.

Aquí remata o percorrido polos ele-

mentos filatélicos dos que dispomos no 

2008; sérvennos para non esquecer ese 

néctar de deuses da nosa terra.

Beber un bo viño galego é beber parte 

da historia, da cultura, da tradición e 

ata da lenda dunha Galicia misteriosa, 

poética e que non deixa de sorprender-

nos cada día.



antroplolóxica da obra do pintor 

Abelardo Miguel”. Doctora en Histo-

ria da Arte pola Universidade de Se-

villa en 2008. Dedicada á docencia, 

investigación e crítica artística, ten 

publicado numerososos artigos en 

prensa especializada. Actualmente 

dedicase á recuperación da figura 

do pintor eumés Abelardo Miguel.

Abelardo Miguel López Leira

Pontedeume, 1918-1991 

Foi un pintor excepcional que adi-

cou a súa vida á proxección pictó-

rica de Galicia e as súas xentes. 

Desenvolverá unha das traxectorias 

menos coñecidas pero máis persoais 

e representativas da pintura galega 

dos últimos séculos.

Abelardo Miguel, 1967

MARÍA FIDALGO CASARES

Ferrol 1964

Licenciada pola Universidade de San-

tiago en Historia da Arte Moderna e 

Contemporánea (1987). Diplomada 

en Xenealoxía, Heráldica e Nobilia-

ria (2000). Gañadora do XI Premio 

de Investigación Etnográfica 2008 

polo traballo “Análise etnográfica e
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Abelardo Miguel
Pintor de mariñeiros

Abelardo Miguel López Leira naceu en Ponte-

deume, vila natal dos seus pais e avós, en 1918. 

Cuarto de once irmáns, pese á humilde tradición 

mariñeira da súa familia, sorprende destacando 

polas súas excelentes aptitudes para o debuxo. 

Pontedeume era entón unha vila mariñeira como 

tantas outras da costa galega, coa estrutura socioeco-

nómica propia de finais do XIX e principios do XX 

na que convivían a emigración a ultramar coa maio-

ritaria dedicación á pesca con actividades agrope-

cuarias complementarias na bisbarra.

A súa valía levoulle a conseguir unha gran formación 

técnica con bolsas na Escola de Artes de A Coruña 

e na Academia de Belas Artes de San Fernando de 

Madrid, a máis prestixiosa de España, bolsa que 

entre outros foi negada a pintores da valía de Bello 

Piñeiro, Laxeiro, Imeldo Corral e outros consagra-

dos, mais a guerra truncou a súa incorporación á 

Academia.

Anos despois e alentado polo artista ourensán Prieto 

Nespereira, co que profesaba unha grande amiza-

María Fidalgo Casares
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 Paisaxe da Ría.  
Museo de Ourense.

A obra de Abelardo 

Miguel cobra 

nestes momentos 

plena vixencia 

xa que o debate 

actual da Arte 

galega céntrase na 

existencia dunha 

arte identitaria, e o 

conxunto das obras 

do pintor eumés son 

unha demostración 

rotunda da 

súa identidade 

galega, co valor 

engadido de que 

en Abelardo o 

proceso identitario 

é completamente 

existencial e non 

teórico.

de xa que pasaba longas temporadas 

na vila eumesa e que sería decisivo 

na súa carreira, revalida a súa bolsa 

e amplia estudos en Italia, Francia e 

Países Baixos.

Durante a década dos 50 expuxo en 

numerosas ocasións en salas de Galicia, 

en León, Bilbao, Oviedo, Madrid, 

Salamanca. Todas as exposicións sem-

pre as titulaba “Xentes e cousas de 

mar”. Independentemente onde as pre-

sentase, Galicia ou fóra dela, sempre 

enfatizaba a súa identidade co título en 

galego, algo moi pouco frecuente nos 

pintores desta época.

En Ourense preséntase en 1956 no Liceo 

Recreativo e a prensa local recolleu o 

seu grande éxito de crítica e público. 

Vendeu todos os lenzos que levou e 

fixéronlle moitos encargos, polo que se 

deduce que máis de media centena de 

obras do pintor están hoxe en mans de 

ourensáns. Tamén en Ourense concede 

a “La Región” unha das súas máis lon-

gas e persoais entrevistas ao xornalista 

Álvarez Alonso. A orixe non está clara, 

Pintou paisaxes de 

lirismo cegante, tanto 

do entorno natural 

como vistas urbanas.
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mais posibelmente nestas datas pintou 

“Paisaxe da Ría” no que o eumés amosa 

a súa altura xunto aos mellores pai-

saxistas galegos Llorens e Bello Piñeiro. 

Este espléndido “Paisaxe da Ría” é pro-

piedade hoxe do Museo de Ourense. A 

cidade de Ourense ten o honor de ter 

o único museo de Galicia posuidor ata 

agora dun lenzo de Abelardo Miguel.

Os 60 foron os seus anos máis decisi-

vos. Preséntase en cidades lusitanas 

coma Porto e Lisboa, onde é recibido 

como primeira figura galega... e realiza 

unha grande incursión no tema mitoló-

xico, se cadra a faceta máis descoñecida 

de Abelardo Miguel, no complexo pro-

grama iconográfico dos murais da coo-

perativa agrogandeira de Castro, amo-

sando a súa valía conceptual no campo 

da teoría artística, onde presenta unha 

suxerinte Galicia arcádica. Tamén, de 

novo, a través de Prieto Nespereira 

recén nomeado Académico na Habana, 

Abelardo recibe un grande encargo 

para o Centro Galego da Habana.

Pese ás influencias claras de Sotomayor, 

Vázquez Díaz, Zuloaga, Cezanne e os 

clásicos barrocos como Velázquez, 

Zurbarán, Abelardo é, sen dúbida, un 

gran criador.

Extraordinario debuxante e corista 

arrebatador, o seu estilo completamen-

te persoal pode considerarse postim-

presionista, aínda que sempre estea 

presente o peso da tradición e os clá-

sicos, sobre todo nos seus exquisitos 

bodegóns e nos seus intensos retra-

tos mariñeiros. Pero o gran valor de 

Abelardo como artista é a posesión dun 

idiolecto estético, un selo persoal que 

fai as súas obras completamente incon-

fundíbeis. As súas obras son completa-

mente singulares e nesta singularidade 

A través dos 

seus lenzos, 

deulle voz a 

un colectivo 

que xamais 

o tivo: as 

mulleres do 

mar.

É significativo, á hora da reivindicación da 

figura do pintor eumés, incidir tamén no alto 

valor etnográfico e antropolóxico das súas 

pinturas, ao ter sido testemuña cos seus pinceis 

dunha sociedade de campesiños e mariñeiros 

hoxe desaparecida.
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Tamén pintou 

feiras agro-

ganadeiros 

de captación 

ambiental 

insuperábel. 

Convértense 

nun docu-

mento único 

á hora de 

estudar antro-

polóxicamen-

te ao pobo 

galego. Son 

claramente 

a expresión 

dun pobo que 

afunde as 

súas raíces 

en elementos 

telúricos e 

ancestrais.



Abelardo pinta vellas, mulleres de mediana idade 

e mozas facendo todo tipo de labores subsidiarios 

da pesca, remenda de redes, recollida do peixe, 

mariscando na marea, co gran valor de presentalas 

tal e como el as vía: fortes e aguerridas.
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radica o seu gran valor como artista, xa 

que non só é un excelente pintor, senón 

que é criador dun estilo completamente 

único e desta conxunción de criación e 

execución xurde o xenio do artista.

Abelardo Miguel foi coñecido polas 

súas fermosas pinturas de mariñeiros 

e as súas emblemáticas peixeiras que 

aparecen nas súas obras coa dignidade 

de heroínas clásicas, pero os seus bode-

góns de terra e mar convertéronlle sen 

lugar a dúbidas no mellor bodegonista 

galego do século XX.

A muller é omnipresente na pintura 

de Abelardo Miguel. O pintor aché-

gase ao tema por varias e profundas 

razóns. Son testemuña e reivindicazón 

do seu labor no proceso de produción 

artesanal da pesca, e por outra banda 

é un recoñecemento á figura da súa 

nai, Efigenia, tamén peixeira. Mais 

como a súa pintura é completamen-

te identitaria, recolle, o emblema da 
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muller galega que xestaron os homes 

do Rexurdimento como símbolo de 

Galicia, a súa nazón.

A través dos seus lenzos, deulle voz 

a un colectivo que xamais o tivo: as 

mulleres do mar. Nos pobos mariñeiros 

a muller non só traballaba na casa e 

ocupábase dos fillos, ademais axudaba 

a gañar o xornal cas tarefas pesquei-

ras. Abelardo pinta vellas, mulleres de 

mediana idade e mozas facendo todo 

tipo de labores subsidiarios da pesca, 

remenda de redes, recollida do peixe, 

mariscando na marea, co gran valor de 

presentalas tal e como el as vía: fortes 

e aguerridas, facendo unha homenaxe 

continua en todos e cada un dos seus 

cadros e logrando, coa súa grandeza, 

que o espectador trascinda do marco 

local para situalas nun mundo de valo-

res universais.

Tamén pintou paisaxes de lirismo 

cegante, tanto do entorno natural como 

vistas urbanas, e feiras agrogandeiras 

de captación ambiental insuperábel. 

Convértense nun documento único á 

hora de estudar antropoloxicamente ao 

pobo galego. Son claramente a expre-

sión dun pobo que afunde as súas raíces 

en elementos telúricos e ancestrais.

En todos os xéneros, o pincel do artista 

atinxe coutas de calidade inusitada coa 

orixinalidade de criar un peculiar xéne-

ro misto onde mesturaba todos eles. 

Galicia e os valores identitarios estarán 

presentes en toda a súa prolífica obra, 

dende os xéneros máis evidentes como 

a paisaxe ata outros máis herméticos 

como o bodegón e o retrato.

É significativo, á hora da reivindica-

ción da figura do pintor eumés, inci-



85
~

dir tamén no alto valor etnográfico e 

antropolóxico das súas pinturas, ao 

ter sido testemuña cos seus pinceis 

dunha sociedade de campesiños e 

mariñeiros hoxe desaparecida. 

As súas dotes como pintor e súa meteó-

rica carreira podían telo convertido en 

primeira figura da arte, mais cando tiña 

que buscar prazas máis dinámicas e 

comerciais, a grande querencia que sen-

tía pola súa terra e unha grande inde-

pendencia persoal fixéronlle perma-

necer na súa vila á marxe dos circuítos 

artísticos que encumbran aos pintores 

e foi ignorado pola crítica, aínda que 

se sentía plenamente recoñecido polo 

público, tal e como amosa o grande 

éxito comercial das súas obras. Tamén 

refuxía a asistencia a certames e pre-

mios, malia que obtivo galardóns como 

o 1º Premio e 1ª Medalla na Feira da Mar 

en 1961 e a 1ª medalla da Exposición 

Cara ao Mar en 1973.

A súa proxección foi moi limitada por-

que nunca buscou o apoio da intelec-

tualidade que encumbrou a pintores de 

salón, non prodigou en asistir a eventos 

sociais, nin se vinculou a camarillas 

ou grupos artísticos de renome. Non 

deixou a pintura ata Marzal de 1991, 

data na que morre en Pontedeume e 

á súa morte foi esquecido. Aínda hoxe 

é un gran descoñecido na Historia da 

Arte galega.

Extraordinariamente prolífico e pese a 

este grande alarde de facultades, nunca 

foi recoñecido, nin pola historia da arte 

galega nin sequera polos seus paisanos 

que nunca viron en el máis que un pin-

tor local, sen constatar a xenialidade 

dun artista que a través das escenas do 

seu pobo transcendía a unha Galicia de 

valor universal.

Mais desde Risco a Bouza Brei, a rei-

vindicación da unidade e identidade 

dun pobo non debe argumentarse só 

no valor filolóxico, senón que debe 

transcender as súas esencias cultu-

rais. E Taboada Chivite consideraba 

que tiñan un valor relevante as crea-

cións estéticas que posúan os resgos 

diacríticos que xeran unha identidade 

definida.

Isto aproxímanos a vertinte etnográfi-

ca na historiografía da Arte de Galicia 

e á existencia, máis que evidente des-

tes resgos diacríticos de identidade 

no pintor eumés. A obra de Abelardo 

Miguel cobra nestes momentos plena 

vixencia, xa que o debate actual da 

Arte galega céntrase na existencia 

dunha arte identitaria e o conxunto 

das obras do pintor eumés son unha 

demostración rotunda da súa identi-

dade galega, co valor engadido de que 

en Abelardo, o proceso identitario 

é completamente existencial e non 

teórico. Abelardo, pintor de praxes e 

non de teses, dá respostas ofrecendo 

unhas imaxes contundentes.

Este ano, o concello de Pontedeume 

presentou ao pintor como Candidato 

ao Premio Nacional da Cultura galega. 

Esperemos que sexa un paso para o 

recoñecemento da súa figura, para a 

creación na súa vila natal dun Museo 

permanente e a futura concesión da 

Medalla Castelao, medalla que se con-

cede a aqueles galegos que dedican a 

súa vida á plasmación de Galicia no 

eido artístico, palabras que semellan 

escritas para este solitario e esqueci-

do pintor de Pontedeume.
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As marcas de propiedades compostelás

Introdución

“La ciudad de Santiago de Compostela es toda ella 

un pasado que se pierde en el trasponer del tiempo 

para hacerse a su vez legendario presente. Santiago 

es la leyenda de su camino grabada en piedra. 

Todos, en fin, incrédulos verán en las piedras barro-

cas, románicas, góticas y platerescas, legendarios 

fragmentos de historia y tradición mítica y pasajes 

bíblicos. Por momentos, la ciudad se olvida de su 

carácter sobrio y cuaresmal y adopta un atuendo 

estudiantil y festivo” 1.

 

É sabido que Santiago de Compostela é a cidade apos-

tólica de Occidente que co tempo se converteu no 

centro de peregrinación para a cristiandade2. Dende 

este traballo pretendemos deternos nas marcas de 

propiedade esculpidas nos edificios de Compostela 

que a miúdo pasan inadvertidas para a xente que a 

diario visita e pasea polas rúas da cidade. 

Ao nos aproximar a este tema, achegámonos ao 

patrimonio histórico-artístico de Santiago e á con-

figuración da súa trama urbana. Neste contexto, 

como tantas outras veces, a catedral e o seu espazo 

inmediato vai ter gran importancia, xa que é o lugar 

onde se proxectan e toman forma numerosas cons-

trucións e reformas, pois as posibilidades económi-

cas do Cabido catedralicio permitíanlle facer estas 

construcións que serven para engrandecela, así son 

moi numerosas a noticias documentais que mencio-

nan as súas propiedades na cidade: En este cavildo se 

acordó que el g or dn Antonio Romero de Leis procu-

raor de la mesa cuide de que se pongan conchas en 

las casas del Cavildo... 19 de Noviembre 1727 3.

Evidentemente, Compostela é unha cidade eclesiás-

tica. Neste sentido hai que dicir que foron varias as 

comunidades relixiosas, monásticas e conventuais, 

así como confrarías, esas congregacións formadas 

por persoas devotas que teñen sempre a un santo 

por patrón a cuxo culto se consagran e nas que os 

fieis atopan a protección espiritual que necesitan, 

as que construíron e mantiveron en pé moitas casas 

da cidade. Deste xeito, o paseo polas rúas da vella 

Compostela leva ao camiñante a se atopar con mar-

cas que sinalan as diferentes propiedades4.

Sant i ago,  mar  d e  p ed ra

e s t re me c i d a  d e  ve n to.

Celso Emilio Ferreiro.

1. Fernández Delgado, J.J.: “Santiago: la piedra y su leyenda”, en Galicia ao lonxe. Centro galego de Lisboa. Año 2. Nº 4. Xuño,1995. P.13.
2. “De todas las rancias ciudades españolas, la que parece inmovilizada en un sueño de granito, inmutable y eterno, es Santiago de Compostela”. 
Ramón Mª del Valle Inclán. La lámpara maravillosa. 1916.
3. Arquivo Catedralicio. Libro de Actas Capitulares 1722-1728. F.402 v. Datos recollidos de Las obras de la catedral de Santiago entre 1725-1750. 
Tese de licenciatura inédita de Elvira García Otero dirixida por el Pr. Dr. D. José M. López Vázquez na Universidade de Santiago, 1998.
4. “Outras obras arquitectónicas promovidas polo arcebispado e o cabido”. Cap. XIII de Santiago de Compostela, Editorial Xuntanza, 1993. P 504.
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Pero, que se entende por marcas de propiedade? 

Trátase de imaxes ou figuras gravadas na pedra de 

grao nos accesos ás vivendas da cidade que indican a 

quen pertencía a edificación e ao mesmo propósito 

serven as inscricións de propiedade5.

Para facer este estudo procedeuse ao percorrido 

polas rúas da cidade antiga parándose exhaustiva-

mente mente en cada edificio para poder confeccio-

nar de aquelas vivendas que posúan unha marca de 

propiedade así como do tipo de marca que podemos 

atopar. Hai que sinalar que moitas perdéronse e 

outras tantas foron mutiladas. 

Tras realizar o inventario fíxose unha distribución da 

cidade polas rúas ou barrios en función do promotor 

ou propietario desa obra.

Descrición das marcas

1. Concha o venera (L.1): É a marca que máis se 

repite. A vieira ou venera é o símbolo do Cabido cate-

dralicio. A ambos lados desta figura soen aparecer as 

siglas S e T (Santiago). Trátase da vieira que no Códice 

Calixtino veu como emblema do amor e da caridade 

comparando as estrías cos dedos dunha man6. 

2. Pino (L.2): Indica as posesións dos mosteiros de 

San Martín Pinario, que ao igual que a anterior soe 

estar flanqueado polas letras S e M (San Martín). 

Despois da catedral, era a institución máis poderosa. 

O seu nome, “Pinario”, fai referencia á abundancia de 

rocas ou penas non ao piñeiro, como se interpretou 

erroneamente no escudo do mosteiro beneditino. 

3. Cáliz: Un cáliz coa Sagrada Hostia enriba 

é a marca do Concello de Santiago. Símbolo 

tamén da igrexa de San Caetano, polo intere-

se do santo en propagar a Eucaristía7.

4. Blasón da Universidade (L.3): A crea-

ción da Universidade Compostelá en 1495 converte 

a Compostela en centro de sabedoría. Trátase do 

escudo de D. Alonso de Fonseca, fundador da uni-

5. Carro Otero, J./ Masa Vázquez, Mª Carmen: “ Las marcas de propiedad en edificios antiguos de Santiago”. Boletín de estudios del seminario Fontán 
Sarmiento. Año nº9, nº8. 1987. P.37.
6. Compostela Emblemática. Consorcio de Santiago, Santiago 1999. P.2.
7. Compostela Emblemática, op. cit. P.10.
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versidade de Santiago. É un escudo unicuarteado 

con cinco estrelas de seis ou oito puntas postas en 

aspa. Pode levar o nove encima da cruz latina e soe 

ir acompañado das letras RL UNIVD.

5. Cruz potenzada (L.4): Marca do Hospital Real 

que é compoñente do escudo do Gran Hospital dos 

Reis Católicos e algunhas complétanse coas abrevia-

turas OS y RE (Hospital Real). Fai referencia ao hospi-

tal dos Reis Católicos fundado por Sabela e Fernando 

despois de ter peregrinado en 1486.

6. Pomba coas ás abertas (L.5 e 6): A capela do 

Espírito Santo da Catedral de Santiago fundouse no 

século XIII por Pedro Vidal que a dotou de doce cape-

láns de Sancti Spiritus Confraría do Espírito Santo8 por-

que simboliza á Terceira Persoa da Santísima Trindade. 

A fundación remóntase ao pontificado de Rodrigo de 

Padrón en 1310. Acompáñanse das letras S SPV.

Xunto á pomba de ás abertas, outras dúas figuras 

simbolizan esta confraría: Paxaro picando e a Pita.

7. Sar (L.7): Pertencente ao clérigos da colexiata do 

Sar. Soe aparecer só un texto que repite sempre a 

mesma fórmula: Real Priorato de Sar pero en conta-

das ocasións, pódese ver unha ave para aludir a esta 

propiedade. 

8. Confraría da Concepción (L.8): Pertencente aos 

clérigos do coro da catedral. O 28 de maio de 1309, 

o arcebispo Rodrigo de Padrón institúe a festa da 

Inmaculada Concepción na diocese de Santiago. Esta 

confraría nacida no século XII, avalada polo Cabido 

catedralicio e integrada unicamente por clérigos da 

Concepción na Igrexa Catedral de Santiago, vincula 

o seu contexto histórico directamente á traxectoria 

dos prelados da Mitra compostelá e á súa actividade 

na cidade do apóstolo9.

9. Blasón da Mercé (L.9): Marca da Orde da Mercé 

de fundación española, creada para redimir presos e 

que está baixo a advocación de Nª Sª da Mercé. O 1 

de Agosto de 1218 apareceuse a Virxe a S. Pedro de 

Nolasco e o día 10 do mesmo mes foi fundada a Orde.

8. Este tipo de confrarías nacen en Santiago con carácter relixioso ou benéfico a partires dos séculos XII-XIII co crecemento de burgos e vilas xa que 
mentres uns colectivos crecen outros quedan máis desfavorecidos e a Igrexa vese obrigada a chamar á caridade cristiá. Caracterízanse por estar 
baixo a advocación da Virxe ou dun santo concreto.
9. Para saber máis da confraría da Concepción remitimos á obra As confrarías dos clérigos da Concepción na diocese de Santiago. Nacemento e 
historia. S.XII-XVI, de Xoan Manuel Neira Pérez. Editorial Toxosoutos. Coruña, 1998.
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O escudo é cortado e leva na súa primeira partición 

a cruz heraldicamente chamada da Mercé e na segun-

da, catro paus de gules10 (barras de Cataluña, referen-

cia á Orde fundada en Barcelona en 1218).

10. Blasón de los Dominicos (L.10): A Orde dos 

Dominicos foi fundada por Sto. Domingo de Guzmán 

e coñécenlle os blasóns, o primeiro manteado en 

prata e sable e o segundo coa cruz flordelisada o lilia-

da xironada. Os dominicos toman a cruz como base 

e asocian a ela o emblema liliar, símbolo de pureza 

do santo fundador11.

A cidade a través das marcas  
de propiedade. 

As marcas anteriormente descritas aparecen reparti-

das por toda a cidade de Santiago en obras dos sécu-

los XVII e XVIII (salvo nun caso na rúa do Rosario, 

onde existe unha inscrición do ano 1565) e sería 

moi extenso facer unha relación pormenorizada de 

cada caso, pero si é posible facer un breve resumo 

das marcas segundo o seu predominio nas zonas. O 

recorrido feito para este traballo céntrase no casco 

histórico de Santiago e os seus arrabaldes, que foron 

xurdindo dende o século XIII: Belvís, Sar, Rúa de San 

Pedro, o Val de Deus, Hortas e Trindade, así como 

as distintas portas da cidade Porta do Camiño (San 

Pedro, Bonaval), Mazarelos, Mámoa, Porta Faxeira, 

Porta da Trindade (Hortas, Pombal), Porta de San 

Francisco, Porta da Peña.

10. De Vicente González, J.: Blasones de los monasterios gallegos. Boticas y botámenes. Xunta de Galicia, 2000. P.46.
11. De Vicente González, J.: Blasones de los monasterios gallegos... Op. cit. Pp.41-42
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Neste ambiente de transforma-

ción da urbe medieval a cidade 

barroca aparecen as principais 

figuras da arquitectura galega 

traballando nestas edificacións: 

Fernando de Casas Novoa, mestre 

de obras da catedral de Santiago 

destaca pola súa actividade nas 

principais rúas da cidade12. 

Xunto a el hai que mencionar 

a Simón Rodríguez. En 1725 

alúdese a este arquitecto traba-

llando na “casa que comprou 

e fabricou na Ruanueva”. Ou 

Lucas Antonio Ferro Caaveiro, 

aparellador de obras da catedral compostelá até a 

morte de Fernando de Casas. 

Loxicamente, a marca do Cabido goza de especial 

predilección. As veneras pódense ver por toda a 

cidade con preferencia en certas zonas ou rúas como 

o barrio do Sar, rúa do Olvido, Carretas, Hortas ou 

rúa do Vilar. 

Xunto á marca do Cabido, as outras marcas que desta-

can pola súa proliferación nas casas santiaguesas son 

as de San Martín Pinario, Universidade e Confraría da 

Concepción, chegando incluso a compartir propie-

dade entre elas, como ocorre con algunhas casas do 

barrio de S. Pedro que pertence a S. Martín Pinario 

e a Confraría da Concepción13 ou a confraría da 

Concepción e o Cabido que comparten a propiedade 

da casa número 16 da rúa das Hortas. 

A confraría da Concepción dispuña tamén de numero-

sas propiedades repartidas polas rúas Troia, Campás 

de San Xoan, Rodas e Pombal.

Destaca igualmente a cantidade de propiedades 

de San Martín Pinario que na súa maior parte ató-

panse rodeando o mosteiro: Costa Vella, Pelamios, 

Loureiros, Xasmíns, San Pedro, Angustia ou rúa do 

Medio.

A Universidade de Santiago ten a maior parte das súa 

propiedades cerca do pazo de S. Xerome, en Hortas, 

Carretas ou Raxoi, onde unha inscrición en pedra 

recórdanos que “estas cinco casas son de la universi-

dad desta ciudad de Santiago año 1666”.

A marca do Concello aparece repetido constante-

mente nas Rodas, rúa de S. Pedro, rúa do Rosario, no 

Carme de abaixo...

A Confraría do Espírito Santo ten as súas propiedades 

na rúa do seu nome, rúa Travesa e S. Bieito.

O convento de S. Francisco remonta a súa fundación 

a 1214, cando o santo de Asís veu a visitar o sepulcro 

do apóstolo. Logo dun provisional asentamento, o 

convento situouse nun amplo val coñecido como 

Val de Deus, nos terreos que o abade de S. Martín 

lles cedeu aos franciscanos a cambio dun décimo: 

un cesto de peces anualmente, aí é onde atopamos a 

maior parte das casas coa cruz potenzada.

As marcas que atopamos en menor medida son as 

das Ordes: Sto. Domingo, nunha casa da rúa Travesa 

e noutra cerca do convento de Sto. Domingo de 

Bonaval, mentres a Orde da Mercé aparece tres veces 

na cidade na rúa do Peso, Acibechería e na rúa do 

Vila. 

12. “Pague a Fernando de Casas mrº de obras desta Sta Yglesia sietezos treinta y un Rs y dos mrs de vellon que importaron los reparos que de orden 
deel Cavº ha hecho y costeado en la cassa de la Rua Nueva” (A. Catedralicio, Libro de Comprobantes de Cuentas,1726-1727. Nº 974 s/f.).
13. Números 120 e 124 da rúa de San Pedro ou números 7,9,10 e 12 da Cruz de San Pedro.
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INVENTARIO

Como conclusión e para completar o traballo, inclúen-
se o inventario de marcas tal e como aparecen por 
Compostela ordenando as rúas alfabeticamente para 
unha máis fácil comprensión do texto. 

A Calexa:  
ESTE SOTO ES DE LA COFRADIA D LOS CLOS 

D NSA DE LA CONCECION. (S/N).
CRUZ POTENZADA (S/N).

Algalia de arriba: S venera T (Nº 16)
CONCEP on (Nº 32).

Aller Ulloa: Rl UNIV (Nº 7 Y 9)

Acibachería: Blasón de la MERCED (Nº 6).
CONCEPon (Nº 12).

COFRADIA ESPIRITU SANTO (Nº 18).

Barrio dos Pelamios: SAN MARTIN PINARIO (Nº 
12 Y 38).

Calderería: COFRADIA ESPIRITU SANTO (Nº 64).
CONCEPon (Nº 47).

Campás de San Xoan: CONCEPon (Nº 5).

Campo da Angustia: SAN MARTIN PINARIO (Nº 
2,6,18,20).

Cantón do Toural: RL Pº DE SAR (Nº 2).

Cantón San Bieito: S venera T (N 1)

Cardeal Payá: VENERA (Nº 3).

Carme de Abaixo: CALIZ (Nº 24,26,28, 29).

Carretas: Rl UNIV (Nº 1,7,9,11,13,17).
VENERA (Nº 23,25,27,33).

Casas Reais: S venera T (Nº 18,38).
SAN MARTIN PINARIO (Nº 28).

Conga: VENERA (Nº 1).

Costa Vella: SAN MARTIN PINARIO (Nº 9,13).

Cruceiro do galo:   
COFRADIA DEL ESPIRITU SANTO (Nº 1)

COFRADIA DEL ESPIRITU SANTO Y CALIZ (Nº 5).

Cruz de San Pedro: SAN MARTIN PINARIO (Nº14 
1,2,7,8,9,10,12,13,14).

 
Do Medio:   

SAN MARTIN PINARIO (Nº 26,27,29,36,38,44).
CALIZ (Nº 14,15,16,17,19,20).

Do Peso: BLASON DE LA MERCED (Nº 12).

Espírito Santo: STI SPUS (Nº 14,29,33,40,43).
VENERA (Nº 8).

CRUZ POTENZADA (na fonte).

Franco: VENERA (Nº 5)
S venera T (Nº 15)

SAN MARTIN PINARIO (Nº 17)
VENERA (Nº 23,26,55).

Hortas: S venera T (Nº 1, 7, 14, 1615, 17, 18, 19, 21, 
22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 46, 57).

CRUZ POTENZADA (Nº 39).
Rl UNIVD (Nº 6,41,43)

Loureiros: SAN MARTIN PINARIO (Nº 7,11,19,23).
CONCEPon (Nº 5,6).

Mazarelos: S venera T (Nº 15).

Olvido: VENERA (Nº 5,7,9,12,12,22).

Orfas: SAN MARTIN PINARIO (Nº 20).

Patio de Madres: CALIZ (Nº 10-11).

Pescadería Vella: VENERA (Nº 6)

Praza de Feijoo: 2 VENERAS (Nº 1).

Pombal: CALIZ (Nº 2,45)
ESTA CASSA ESD LOS CLERIGOS D NUESTRA 
SEÑORA DE LA CONCEPON (Nº 36,42, 43).

Porta da Pena: VENERA (Nº 8).

Porta do Camiño: CALIZ (Nº 1,5)
S venera T y CALIZ (S/ N).

14. Os números 8,9,10,12,14 comparten coa confraría da Concepción
15. O número 16 comparte propiedade coa confraría da Concepción.
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Porta Faxeira: COFRADIA ESPIRITU SANTO (Nº 1)

Praza Algalia de arriba: S venera T (Nº 3).

Raxoi: RL UNIVD (Nº 4, 6)
ESTAS CINCO CASAS SON DE LA 

UNIVERSIDAD ESTA CIUDAD DE SANTIAGO AÑO 
1666 (entre los números 1 y 2).

Rodas: CALIZ (Nº 19,27,35).
CONCEPon (nº 18,24).

Rosario: CALIZ (Nº 2,10).
BLASON DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO (Nº 31).

Rúa do Vilar: VENERA (Nº 1,15,26,41,43,46,78,80).
SAN MARTIN PINARIO (Nº 79,81).

ESTA CASA POR EL NTE ESD LA COFDª D LOS 
CLOS 

DNSORA D LA CONCEP (Nº 76,84).
BLASON DE LA MERCED (Nº 84).
SAN MARTIN PINARIO (Nº 66).

Rúa Nova: VENERA (Nº 7,19,24, 33, 36, 38,43,55). 
SAN MARTIN PINARIO (Nº 49).

RL UNIVD (Nº 50).
ESTA CASA S D LA COFRADIA D LOS CLOS D NS D 

LA CONCEPON
(Nº 25,29).

Ruela das Animas: CONCEPON (Nº 2)
S venera T (S/N).

Ruela de Xerusalén: CALIZ (Nº 10).

San Clemente: ESTA CASSA CON LAS DOS DE 
ABAXO HIÇO ANTº D ROSSEND FUNDAMENTIS 
TIENE DOTADO EN TODAS TRES 6 MISSAS D 
PENÇION CADA UNANO ENL COFRADIA D SPRM 
ANO 1684. (Nº 20).

San Francisco: ANO CRUZ POTENZADA D 1749 
(Nº 6).

San Pedro (coa praza de San Pedro e calzada de San 
Pedro):

CALIZ (Nº 7,13).
SAN MARTIN PINARIO 

(Nº 5, 5ª, 33, 43, 49, 51, 61, 77, 87, 89, 91, 93, 95, 
100, 101, 102, 107, 120, 12416).

COFRADIA DE LA CONCEPCION (Nº 43,83,85).
RL UNIV (Nº 11).

San Bieito: COFRADIA ESPIRITU SANTO (Nº 2).

Santa Cristina: ESCUDO DE LOS FONSECA (Nº 4).
ESTA CASA ESD LA COFRADIA D LOS CLOS DNS D 

LA CONCEPCION (Nº 9).
ELVES D LA RL UNIVD (Nº 10,12).

Sar: VENERA (Nº 4,5,6,21,22,23, 
28,29,35,36,37,89,90,91).

Travesa da Universidade: RL PO DE SAR (Nº 8).
VENERA (Nº 5)

Tras Salomé: VENERA (Nº 3).

Travesa: STI SPUS (Nº 10,1917).
ESTA CASA CON SU GUERTA SALIDO I POZO ES 
DEL CONBENTO DE SANTO DOMINGO DESTA 

CIUD (Nº 13).

Travesa da Quintana: S venera T (S/N)

Travesa das dúas portas: CRUZ POTENZADA (Nº 2).

Travesa de Fonseca: ESCUDO DE FONSECA (Palacio 
de Fonseca).

Travesa da pescadería: VENERA (Nº 1,2).

Troia: ESTA CASA ESD LA COFRADIA D LOS CLOS 
D NS DLA CONCEPCION 

(Nº 9,13).

Val de Deus: CRUZ POTENZADA (Nº 1,2,10).

Vía Sacra: S venera T (S/N).
SAN MARTIN PINARIO (Nº 4).

Virxe da Cerca: SAN MARTIN PINARIO (Nº 8).

Xasmíns: SAN MARTIN PINARIO (Nº 17 Y OTRA 
VIVIENDA S/ N).

Xelmírez: S venera T (Nº 6).

16. Estas dúas últimas casas comparten propiedade coa confraría de 
la Concepción.
17. No número 19 desta rúa a marca da confraría del Espírito Santo é 
un paxaro picando.



Xabier Limia de Gardón

Dr. en Historia da Arte, autor do li-

bro “Antonio Faílde, el escultor que 

escuchó la música de las piedras”, 

Caixanova, Ourense, 2001, estudo 

definitivo deste mestre da escultura 

galega do terceiro cuarto do pasado 

século.

Monumento ó xornalista 
e escritor Valentín Lamas 
Carvajal nos xardíns do Posío



Faílde nace, casualmente, en Ourense, na 

parroquia de A Trindade, en xullo 

de 1907. Setenta e dous anos despois, morre, noutro 

mes de xullo, logo dunha dura vida profesional de 

canteiro e marmorista, acadando o recoñecemento 

no eido das artes desde 1951, tras dúas exposicións 

individuais, a do Orfeón ourensán, e a do Foto Club 

de Vigo: ese ano foi o escultor elixido para ir con 

outros seis artistas, todos pintores –Díaz Pardo, 

Laxeiro, Maside, Pesqueira, Julia Minguillón e o seu 

amigo Prego de Oliver–, a expoñer no Centro Gallego 

de Buenos Aires. Morre en 1979, deixando máis 

seguidores -caso de Arturo Baltar-, que discípulos. 

E numerosas obras na cidade, que pretendemos dar 

conta a fin de lembralo, cando fai pouco que se ten 

cumprido o centenario do nacemento, e faltan uns 

meses para a trinta conmemoración da súa morte. 

Antonio Faílde tentou ver sempre a vida que agacha-

ban as pedras: desde canteiro, oficio que aprendeu 

desde os dez anos na canteira de Piñor co mestre 

Serafín Montero, quen lle pon o significativo alcume 

de “o leirón”; e logo xa desde o cambio de nivel na 

Escola de Artes y Oficios de Ourense, con vinte anos, 

onde está tres cursos, e un ano máis en Madrid. O 

modelado e o debuxo, as decenas de barros con-

servados; os centos de debuxos en cadernos, panos 

de papel de cafetería ou do hotel Parque, follas de 

periódicos, programas de exposicións ou, incluso 

en libros. Cómo si lle faltara tempo, non é paixón, 

senón necesidade: a de asumir as pegadas de Maillol 

e Rodin, pero aínda máis as de Henry Moore, escul-

tor por cuxa obra sentiu verdadeiro entusiasmo. 

Inicialo comentario das obras que deste escultor se 

atopan na cidade de Ourense é facer un percorrido 

por outro tempo, aquel da España franquista, desde 

os anos posteriores á guerra mundial, que prolon-

garon a durísima postguerra civil. Unha época da 

severa ditadura militar que os historiadores denomi-

nan da autarquía. As súas obras reflicten a ideoloxía 

dominante.

AS PRIMEIRAS OBRAS DO PERCORRIDO 
HISTÓRICO

A primeira obra na que intervén é o monumento 

ó xornalista e escritor Valentín Lamas Carvajal 

nos xardíns do Posío, que foi inaugurado o 11 de 

novembro de 1949, coincidindo co centenario do seu 

nacemento. Son súas as estatuas sedentes dos “tipos 

O ronsel de Faílde en Ourense
(un percorrido tralo centenario do seu nacemento)

Texto: Xabier Limia de Gardón

Fotos: Xavier Álvarez
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galegos” a carón do busto que fixera Manuel Pascual 

en 1907, e que son a representación dos seus famosos 

personaxes, “A rapaza” e “O tío Marcos da Portela”. 

O monumental conxunto ten bancos corridos baixo 

as estatuas, a ámbolos lados. Foi proxectado por 

Mariano R. Sanz, segundo 

un bosquexo de Alejandro 

R. Veiras. Ela vai descalza, 

con mandil e pano sobre a 

cabeza, e agarra contra o 

peito, pensativa, unha flor; 

mentres que o home seme-

lla vestido de máis fuste, 

pois leva camisa con cha-

leco e faixa, con calzón, 

polainas e botas, e ademais 

monteira. Ten as pernas cru-

zadas, e colle un pau corto 

–"pau do cordón"– contra o 

corpo apoiando a esquerda 

sobre un libro pechado. Fai 

uns anos foi traslada para o 

ángulo NE do parque.

A súa seguinte obra pública foi na zona N da cidade, 

para o monumento do poeta Manuel Curros 

Enríquez, que se lle dedica diante do seu Colexio co 

gallo do centenario do nacemento en 1951. O busto 

estaba xa feito por Enrique Barros con anterioridade, 

decidindo agora que presida un monumento, sobre 

un alto pedestal, diante do que se colocase a súa obra, 

“A Rosiña”, a rapaciña protagonista da composición 

do poeta “A Virxe do Cristal”, premiada nos Xogos 

Florais de Ourense en 1877. A mociña de dezaseis 

“A rapaza” e “O tío Marcos da 
Portela”, estatuas sedentes a carón 

do busto de Lamas Carvajal.

Monumento a 
Manuel Curros 
Enríquez  
(vista xeral)  
e pormenor  
de “A Rosiña” 
(1951).
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anos que era “un feitizo de linda”, e bebía os ventos 

por Martiño. O loureiro nas súas mans alude ós seus 

amores imposibles, historia que remata en traxedia1. 

Uns poucos anos despois, en 1954, os PP. Salesianos 

encárganlle a estatua que da nome ó Colexio: María 

Auxiliadora, tamén, como as anteriores de pedra, 

ano no que polo mes de Maio se inaugura o centro 

docente. A súa seguinte obra é máis monumental 

aínda, pois encárgaselle que faga a estatua da Virxe 

de Fátima para a fachada do santuario que está a 

levantar o arquitecto Manuel Conde. A xigantesca 

peza pétrea, de dezasete toneladas, é colocada en 

abril de 1956.

Desde 1943, Antonio Faílde viña gozando dun status 

distinto ó de canteiro e marmorista dos seus primeiros 

anos, logo de ter rematado en 1934 na “Escuela Provin-

cial de Artes y Oficios”, oficio que foi o seu sustento 

prioritario trala guerra civil, do que é mostra o “monu-

mento ós caídos” inaugurado na vila de Cea en Maio 

de 1944, diante do santuario da Virxe da Saleta, hoxe 

desaparecido2. Nela vai estar interino sempre, ata que 

a deixe mediado o ano 1956. Paralelamente o mestre 

se sentía artista, tralo seu paso pola “Escuela de Artes 

y Oficios” de Madrid durante un curso (1934/1935). 

Así en xuño de 1949 fai a súa primeira exposición indi-

vidual no Orfeón, daquela na céntrica Avenida de Pon-

tevedra, con boas críticas de Vicente Risco e Manuel 

1. Para GALLEGO ESPERANZA, Mercedes: "Aproximación a la escultura de los centros escolares de Orense", Porta da Aira, Ourense, IV, 1991, pp. 
140-141, todo é de 1932, o que non é posible. A placa de mármore no pedestal do monumento é un recordo "de los/ ex-residentes/ en Cuba a/ 
quienes tanto prestigió/ en la emigración/ 1851-1951", sendo esta derradeira data a da súa erección. Cfr. LIMIA GARDÓN, Antonio Faílde, el escultor 
que escuchó la música de las piedras, Caixanova, Ourense, 2001, p. 39.
2. Cfr. diario La Región, día 25, p. 4

María Auxiliadora (1954).

A Virxe de Fátima (1956).
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Prego, os seus principais mentores. No ano seguinte 

vai a Vigo, sendo 1951 o do seu empurrón cara Amé-

rica, como temos dito. E de 1953 data a exposición en 

Madrid, da que ven de volta cargado de magníficas crí-

ticas, entre as que se pode salientar a de Camón Aznar, 

un dos ideólogos do réxime desde o eido cultural, 

sendo recompensado o ano do monumento nos Sale-

sianos coa presenza na IIª Bienal Hispanoamericana 

de las Artes, celebrada en Cuba, mostra internacional 

que repite, agora en Barcelona en setembro de 1955. 

Así pois, a mediados de 1956 decide renunciar a seguir 

dando clases na Escola de Artes e Oficios, logo de non 

ter resposta da súa petición feita uns anos antes. O 

taller da rúa Bedoya esquina Buenos Aires estábaselle 

xa a facer pequeno e aínda que vai aturar ata 1960, 

para cambiarse algo máis arriba, na rúa Pardo Bazán, 

aproximadamente onde está aínda a marmorería fune-

raria do fillo pequeno do mestre. Non é unha aposta 

no ar, precisamente. Así acada o grande merecemento 

no inicio de 1957, de “correspondente” da “Academia 

de Bellas Artes de San Fernando” (Madrid).

A seguinte obra desta nova etapa será a das estatuí-

ñas do “afiador” e o “paragueiro”, instaladas ante 

O“afiador” e o “paragueiro” (1957).

Relevo na fachada do colexio dos Maristas (1959). 
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Cruceiro cabe do Museo arqueolóxico, na rúa Bispo 
Carrascosa (1961).

a estación do tren da cidade, en San Francisco, para 

a inauguración daquela no mes de xullo de 1957. 

Deterioradas, foron refeitas polo mestre canteiro 

Manuel Padrón a fins do ano 2006, e recolocadas no 

xardín dos nenos, sobre o túnel da vía, ó N. da vella 

estación. 

Outro encargo é que lle fai o Instituto dos Irmáns 

Maristas para o seu novo Colexio que co nome de 

“Santa María” están a facer, e que queren que luza na 

súa fachada dous relevos: na rúa Bedoya o de Xesús 

cómo mestre, e na de Valle Inclán o do fundador o 

Beato francés Marcellin Champagnat. Desde que firma 

o contrato o 6 do mes de setembro de 1958 traballa 

nos temas, que coloca antes da festa do fundador, nos 

primeiros días do mes de xuño do ano seguinte3.

Está a preparar entón unha magna exposición para 

Madrid, na sala da Dirección General de Bellas Artes, 

que se inaugura no inicio do ano 1960. Os temas, con 

figuras de mulleres espidas en moitos casos, deixa 

ver a diferenza, e contraste, que hai entre estas obras 

persoais, e para exposicións en galerías e salóns e 

os encargos monumentais urbanos. Os eloxios son 

unánimes. E o recoñecemento á súa creatividade 

por parte de Ramón Otero Pedrayo, José Luís López 

Cid, Vicente Risco ou Manuel Prego, ademais do 

seu alumno Arturo Baltar, que traballa a terracota 

figurativa de figuras populares sempre con pequena 

escala. Todos o eloxian publicamente nunha home-

naxe que lle fan no Hotel Parque. Son, os seus amigos 

de faladoiro do círculo ou “peña dos sabios”. 

Nos anos seguintes hai máis obras públicas tradicio-

nais. Así a do cruceiro cabe do Museo arqueolóxico, 

na rúa Bispo Carrascosa, de 1961, onde se escoita 

a voz plástica do gótico - renacentístico da parroquia 

na que naceu, o do adro da Trindade, coa figura do 

padroeiro San Martiño no varal. Ou o grupo dos 

pastoriños da aparición de Fátima, que axeon-

llados no medio do adro, rezan, co neno entre as 

nenas, mirando cara a escultura da Virxe. Aquí os 

planta no primeiro terzo de 1962. Están aquí antes 

da inauguración do altar maior a finais de abril de 

dito ano. Paralelamente o arquitecto Manuel Conde 

está tamén a facer a igrexa de Mariñamansa, no 

S. da cidade, que se dedica ó Papa Pío X, novo santo 

3. O seu proceso, cós debuxos e maqueta, téñoos estudado recentemente, cfr. LIMIA GARDÓN, op. cit., pp.58ss.
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Grupo dos pastoriños da aparición de Fátima (1962).

desde 1954. A obra, que se inicia no arquitectónico 

na segunda metade do ano 1961, avanza con rapidez, 

e en setembro de 1963 Faílde xa ten colocados os 

seis capiteis onde plasma a vida do novo santo, e 

os grandes relevos do frontis, como Papa, e cómo 

cura no acto de impartir a comuñón. 

E logo están as ducias de túmulos funerarios, encar-

gos que lle proporcionaron o primum vivere ó escul-

tor, espallados pola provincia e outras partes. No 

cemiterio de San Francisco pode servir de mostra 

deles o da familia Castro Tourón. Mais nun número 

notable os panteóns van máis aló das trazas austeras e 

levan un relevo ou escultura. Así están o monumental 

da familia de Darío Barrios Estévez, que preside 

unha gran estatua do Sagrado Corazón en actitude 

de bendicir arrimado a unha cruz sobre a clave dun 

poderoso arco, que agacha no testeiro un significa-

tivo relevo: a figura dun Anxo en voo en actitude 

de poñerlle a coroa ó finado, con traxe, no extremo 

da composición. Fora dela dúas esculturas de anxos, 

que portan cartelas con inscricións. Temos estudado 

unha obra semellante no cemiterio de Loeda (Piñor), 

datada en 1969, que hai que poñer en relación4. Nesta 

mesma dirección –segundo noso sentir aínda máis 

sobranceiro–, é o panteón da familia Junquera 

Cerviño, de mármore e granito, que presenta un 

máis que notable relevo do Descendemento, obra 

firmada, que completa un relevo superior e dúas 

estatuas de Anxos ós lados. É o de máis calidade que 

ten neste cemiterio. Tamén é de mármore o relevo 

central do tímpano da Piedade entre dúas figuras, na 

tumba do Dr. Julián Bravo Pérez, que sobresae por 

volume do exiguo en extremo marco. Este mesmo 

tema, aínda que máis rico compositivamente é o do 

panteón da familia de Santiago Campos Ramos, 

no que a Virxe está de xeonllos sostendo a Cristo 

sedente, morto, entre Xoán, a Madalena e outra 

muller en actitude orante, unha variante iconográ-

fica que depende dos seus coñecementos librescos. 

Deixamos para o final deste percorrido funerario a 

escultura do gran anxo sedente que coroa o pan-

teón de Eugenio Lorenzo Ripamonti, que hai que 

poñer en relación co anxo tamén pensativo aínda que 

4. LIMIA GARDÓN, Francisco Xabier: "Tumba de los Ordóñez, en Loeda, con esculturas de Antonio Faílde", Porta da Aira, Ourense, VII, 1996.
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Capiteis e relevos do frontis da igrexa de Mariñamansa (1963).

de pé da tumba da familia Rodríguez Vilanova obra 

do grande escultor palentino Victorio Macho (1887-

1966), obra anterior que de seguro inspirouno tanto 

a il cómo ó comitente que lle encargou a obra.

Mais será noutra obra tamén de encargo, de caracte-

rísticas civís, na que poida expresarse, por estes anos, 

dun xeito máis persoal: o Mural para o pavillón 

da Casa de Campo (Madrid), hoxe nos xardíns de 

Faílde, cabe do pavillón municipal que co nome de 

francisco Franco está a carón da capela da Virxe dos 

Remedios, que lle da agora nome. Foi proxectado 

polo arquitecto Manuel Conde Aldemira, encargo da 

Cámara Sindical Agraria de Ourense, para a “Vª Feria 

Internacional del Campo” Para iso Faílde debe facer 

así unha obra relivaria de grandes dimensións (oito 

metros de longo por tres de alto), pois debía servir 

de separación entre a á destinada a exposición e a do 

bar. Así neste lado vai a fachada, friso en relevo con 

tratamento pictórico da vida tradicional ourensá: o 

campo e as súas faenas agropecuarias, nas que non 

falta a alusión bucólica coa introdución da música; 

e no outro extremo o mundo da artesanía (cantería, 

afiador). A parte posterior, os altorrelevos son peque-
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Tumba do Sagrado Corazón, de Darío Barrios.

Tumba do descendemento,  
da Familia Junquera Cerviño.

Na tumba do Dr. Julian Bravo Pérez.

Panteón da familia de Eugenio Lorenzo Ripamonti.

Descendemento no panteón da familia  
de Santiago Campos Ramos.



Mural para o pavillón da Casa de Campo (Madrid), hoxe nos xardíns de Faílde.
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nos pero con maior volume, que 

aluden á vendima, das terras do 

Ribeiro. Foi inaugurado o 23 

de Maio de 1962. E alí queda 

no curso das décadas seguintes 

ata que en maio de 1986, xa 

coa Democracia, fanse xestións 

para a súa reversión, acordando 

o Concello instalalo inicialmente 

no amplo cruzamento da rúa de 

Curros Enríquez coa estrada de 

Ponferrada, pero finalmente se 

inaugura onde comentamos o 6 

de Outubro de 1989. O seu fillo, 

que fora o seu principal axu-

dante, supervisou o desmonte 

e traslado. Sabedor da valía da 

obra, Segundo Alvarado Feijóo-

Montenegro, periodista, poeta 

e director teatral, amigo de 

Faílde, foi un dos que loitou con 

máis pulo para que esta obra 

regresase a Ourense5. 

Quedan, finalmente, unha serie de obras 

doutro tipo. Todas elas teñen un deno-

minador común: pertencen ó maxín 

do Faílde que voa máis aló dos encar-

gos da arte pública, de características 

relixiosas, e politicamente correcta 

co Réxime. Por elo a súa temática 

se expresa con figuras espidas, feitas 

para unha contemplación privada, por 

máis que algunha delas teña dimen-

sións monumentais, ou se baseen na 

Biblia, cómo o gran relevo de “Adán 

e Eva”, hoxe nunha parede menor 

da Escola de Artes que leva o seu 

nome, “Antón Faílde”, no barrio 

de A Cuña, obra merecedora de 

presidir o centro desde a pro-

pia fachada. Por aquel motivo o 

mencionado centro recibiuna en 

doazón, ó igual que outras tres 

figuras de donas espidas, hoxe 

en vitrinas en diferentes salas. 

Tamén para a nova fonte da Praza de 

San Cosme, e co fin de estar perdo das obras de Bal-

tar, Virxilio e Quessada na instalación do Belén sito 

no interior da antiga capela do século XVI se escolleu 

una pequena peza escultórica de grupo, onde non 

luce, sexa por a mala escolla, ou polo continente da 

propia fonte e da árbore central, onde se ubica. 

Mais é a obra do Parque Miño a figura máis persoal e 

pública de todas esas obras que falan do outro Faílde: 

unha muller espida sedente, na que se pode ver a 

distancia percorrida entre o bloque da canteira e a 

talla da pedra logo do debuxo ou boceto do mestre. 

Coas súas limitacións (así nos pés, principalmente, 

en impensable posición) a obra nos fala do grande 

impulso que logrou darlle á escultura nunha época 

cómo a franquista, desde a súa cosmovisión singular 

en todo o tocante ó universo feminino coa súa arte 

chea de sensibilidade e tenrura. O seu necesario 

museo agarda unha próxima decisión, que non 

quede lonxe do futuro... 

5. Cfr. LIMIA GARDÓN, 2001

“Adán e Eva”.

Na fonte da Praza de San Cosme.
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A escultura do Parque Miño é a artisticamente máis persoal das que ten na cidade:  
a pedra convértese en carne de muller, unha das teimas do noso mestre escultor.
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