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Nos últimos 50 anos, o enfoque e mesmo os medios e técnicas

centenario do nacemento
de D. Xaquín Lorenzo.

de investigación cambiaron cento por cento. Por iso coidamos
que é sumamente interesante e mesmo necesario, plantexarnos

Cen anos no devalar da historia non son nada, mais cen anos

unha serie de reflexións sobre a situación e tratamento dos

na actual situación de desenvolvemento da sociedade teñen

traballos de investigación en pleno Século XXI.

moita máis trascendencia que catro ou cinco séculos na Idade
Media por falar dunha época concreta.

En torno a esta temática xiran algunhas das colaboracións que
publicamos no presente número e que esperamos sirvan como

Xaquín Lorenzo, como se leva repetido ata a saciedade nos

punto de arranque para un futuro foro de debate que coidamos

últimos tempos, traballou arreo en diversos campos do noso

apropiado e mesmo necesario, neste século no que a sociedade

patrimonio etnográfico, fundamentalmente na primeira metade do

avanza a unha velocidade de vértigo, lonxe de calquera tipo

S.XX. Publicacións posteriores, reflicten en moitos casos o traballo

de control e previsión razoable.

desenrolado con moita anterioridade a data da súa publicación
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Diploma do ano 1973
co que lle outorgan a medalla de Prata
pola súa colección de España.

Mª ELISA ABAD SUÁREZ

Naceu en Ourense no ano 1960

Licenciada en Ciencias Matemáticas
pola Universidade de Santiago de

Ourense dende o ano 1984. Membro

Compostela (1977-1982). Profesora

da Sociedade Filatélica, Numismática

do Colexio “Cardenal Cisneros” de

e Vitofílica Miño de Ourense.
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Don Xaquín Lorenzo
e a Filatelia
Mª Elisa Abad Suárez

Foto do ano 1961
na que aparecen de
esquerda a dereita:
D Xaquín Lorenzo
Fernández, D. Celso
Pereira Domínguez,
Sacerdote D. Julio Diz,
D. Manuel Pereira
Fernández (membro
da Sociedade ata o seu
pasamento),
D. Julio Taboada
Bonastre e D. José Luis
López Cid.

Don Joaquín
Mª Perfecto Lorenzo Fernández,

Dende neno tivo contacto coa cultura da
man da súa nai, que lle vai impartindo
instrución e seu irmán Xurxo.

viu a luz o 23 de xuño de 1907 no primeiro andar do nº 30 da rúa da Paz de

Foi medrando, e con el a súa ansia de

Ourense; no ano 2007 conmemórase polo

coñece-la cultura da súa terra: isto levouno

tanto o Centenario do seu nacemento,

a emprender ó longo da súa vida distintas

acontecemento que nos serve para facer

empresas nas que participou de xeito acti-

unha lembranza deste intelectual distin-

vo e desinteresado.

guido, eminente etnógrafo, arqueólogo,
profesor, historiador, debuxante, fotógrafo

Relacionábase a cotío con outros ouren-

e filatelista.

sáns en tertulias xurdidas en torno a un
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Foto feita na entrada
ó Mosteiro de Oseira
o 22 de abril de 1951.
Aparecen nela D. Xaquín
Lorenzo co profesor
D. Xosé Luis López
Cid acompañando a
alumnas de Cisneros.
Entre elas, Conchita
Parga, Viúva de D. Ángel
Pulido, membro notable
da sociedade así como
os seus fillos e netos.

E

N

A

R

I

O

X

A

Q

U

Í

N

L

O

R

E

N

Z

O

café que sería a desculpa para tratar temas

do profesionalmente ao coleccionismo

de índole social e cultural.

xunto con D. Tomás Manuel Fernández
Coego e D. Joaquín Lorenzo Fernández,

Os selos son elementos de cultura e diver-

ambos profesores en Cisneros, formando

sión que poden integrarse en calquera

un grupo que iría fraguando un desexado

actividade de ocio, ó tempo que colaboran

proxecto.

na formación persoal de cadaquén; as
coleccións poñen en contacto ó coleccio-

O 27 de setembro de 1964 emitírase un

nista con figuras históricas, con países, con

selo para conmemorar o II Centenario

feitos fundamentais da humanidade, con

do pasamento do “Padre Feijóo”. Sería

progresos da ciencia, con costumes... Tal

este o motor de arranque da asociación?

vez por iso, D. Xaquín se fixase neles, e de

Fose esa a orixe ou non, o que si está

café en café e de charla en charla nacería

confirmado é que a Sociedade Filatélica,

a súa afección pola filatelia.

Numismática e Vitofílica Miño de Ourense,
comezou a súa andadura oficial o 15 de

Alá polos anos 50 comezaron a falar e

novembro de 1964 segundo consta no

a se reunir uns cantos clientes do Salón

Rexistro Civil; daquela recibía o nome de

de Variedades “Café-Bar La Bilbaína”

Sociedad Filatélica Numismática y Vitofílica

apaixonados polo coleccionismo de todo

de Orense.

tipo. Baixo a dirección do Rexistrador
da Propiedade, D. César Quintán Noás,

Como presidente D. Julio Gacía Pérez;

uníronse D. Victoriano Hernández de

vicepresidente, D. César Quintián Noás;

Sádaba, escritor de artigos filatélicos, o

tesoreiro, D. Julio Soto Pérez; vocais, D.

Doutor Relova Esteban, o militar D. Adolfo

Victoriano Hernández de Sádaba, D.

Caamaño Cournacell, D. Julio Soto Pérez,

Ángel Saavedra Bugallo, D. Ángel Iglesias

D. Luis Fitera, D. Castor Álvarez, dedica-

Acuña, D. José Nóva Sampayo, D. José
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Luis Villarino Ramos e D. Adolfo Caamaño
Bournacell e como secretario D. Joaquín
Lorenzo Fernández.
Este pasará á historia da Sociedade como
o seu primeiro secretario. Grazas ó cargo
que desempeñou durante varios anos,
temos na actualidade textos manuscritos e
asinados por el no libre de actas.
Participou na proposta de actividades e na
súa realización como parte da Comisión
Organizadora, como Xurado Cualificador
e como doador de Premios tal como temos
constancia nos catálogos de distintas exposicións.
E non só a nivel particular, senón que
tamén contribuíu como empresa patrocinadora entregando premios en nome do
Colexio “Cardenal Cisneros” do que era
docente e despois co-fundador do actual
con sede na rúa Pardo Bazán da cidade.
Alí, no desenrolo da súa actividade profesional, entre clase e clase, transmitiu o seu
amor pola filatelia ós que tiña ó seu carón,
alumnos e compañeiros na docencia coma
D. Manuel Aníbal Pereira Fernández e D.
Tomás Manuel Fernández Coego, ambos
membros da sociedade.
Tiña unha boa colección de selos clásicos
de España que ía atesourando pouco a
pouco, e que falecido o seu irmán, tiña

A día de hoxe, ademais dos seus manus-

preparada para deixarlla en herdanza ó

critos no libro de actas da Sociedade,

seu afillado, Xesús María Ferro, fillo do seu

consérvanse como mostra da súa afección,

amigo Ferro Couselo. Pero o destino quixo

os seus carnés de socio da Sociedade

que esta idea se truncara co pasamento

Filatélica Miño dos anos 1986, 1987

de Xesús Mª Ferro sendo compañeiro de

e 1988 así como o de socio do Clube

traballo do seu padriño no colexio.

Filatélico de Portugal, todos conservados

Acta fundacional
da Sociedade asinada
por D. Xaquín como
primeiro secretario.

no Museo do Pobo Galego.
Tempo despois, un alumno que logo pasou
a se converter en amigo e compañeiro, D.

Tamén un saúda do Presidente da Fede

Manuel Mateo, foi a persoa de confianza

ración Galega de Sociedades Filatélicas

á que D. Xaquín lle encomenda a entrega

dirixido a D. Xaquín comunicándolle a súa

da súa colección á Filatelia Álvarez para

puntuación, así como o Diploma do ano

vendela. Alí foise desfacendo pouco a

1973 no que se lle outorga a Medalla de

pouco, serie a serie.

Prata para súa colección de España.
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E para completa-lo legado filatélico, mencionar unha serie de cartas dirixidas a
D. Xaquín enviadas por amigos desde
distintas partes do mundo acompañadas
de outras que el mesmo se enviaba para
recoller carimbos e rolos especiais.
Sen embargo, a súa relación coa filatelia
non rematou co seu pasamento o 18 de
xullo de 1989 en Facós (Lobeira).
Na acta da Sociedade do 4 de marzo
de 1990, no seu punto 4º acórdase:
“... hacer una mención de honra a D.
Joaquín Lorenzo Fernández “Xocas”, primer
secretario de esta Sociedad, gran polígrafo, tristemente fallecido”.
O ano 2004, para moitos galegos “o ano
do Xocas”, dedícaselle o Día das Letras
Galegas; a Sociedade, que celebra por esas
datas o seu 40 aniversario, organiza na súa
honra unha exposición extraordinaria do 14
ó 17 de maio no Liceo Recreo Ourensán e,
para conmemorar este feito tan esperado,
Comunicado da incorporación dos nomeamentos dos membros da
Xunta directiva da Sociedade Filatélica
no Rexistro especial de Asociacións del Goberno Civil;
nela aparece D. Xaquín como secretario.

escolle entre varios deseños un sobre ilustrado cun carro, tema preferente na obra de D.
Xaquín ó que volvería en moitas ocasións.
Unha estafeta temporal de Correos estampaba un carimbo cunha caricatura de
“Xocas” feita por Omar, membro da
Sociedade.

Carné do ano 1988 asinado por D. Xaquín
que o acredita como membro da Sociedade Filatélica
(Consérvase no Museo do Pobo Galego).

Os participantes neste evento foron agasallados cun trofeo que reproducía a súa
faciana segundo o caricaturista.
Ese mesmo ano, na XIV Exposición
Filatélica, Numsimática e Vitofílica San
Martiño, a igrexa do santo homenaxeada
é a de San Martiño de Pazó (Allariz) da
que D. Xaquín fixera un profundo estudo
con D. Ángel del Castillo.
Ademais da nosa Sociedade, a de Noia
creou outro carimbo que funcionou o 17
de maio nesa localidade coruñesa na súa
honra.

10

~

RAIGAME 27 [n].indd 10

19/11/07 18:18:55

C

E

N

T

E

N

A

R

I

O

X

A

Q

U

Í

N

L

O

R

O 2007, ano do centenario do seu nacemen-

O seu labor de difusión da súa afección

to, non pode pasar sen sona para os aman-

chega ós noso días; de feito, amigos,

tes da filatelia. Por iso, na xa tradicional

alumnos e compañeiros de D. Xaquín, así

Exposición anual San Martiño, haberá un

como fillos e netos deles conservan a arte

apartado especial dedicado ó seu primeiro

do coleccionismo e a súa relación con ese

secretario, D. Xaquín Lorenzo, que con gran-

mundo.

E

N

Z
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Sobre e carimbo promovido pola Sociedade
Filatélica Miño no ano
2004 na honra de
D. Xaquín Lorenzo.

de entusiasmo soubo transmitir o amor ó
coleccionismo e ó coleccionado, así como o

Vaia este pequeno apunte para manter

hábito de valora-la recollida e catalogación

viva a memoria deste ilustre ourensán que

de obxectos: selos, moedas, bitolas, apeiros

“amando a nosa cultura, amou a nosa

de labranza... xa que como el dicía: “... o

terra”.

que non se recolle, pérdese...”

Sobre e carimbo
da Sociedade Filatélica
de Noia do ano 2004.
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O Selo
de D. Xaquín Lorenzo Fdez.

O selo dedicado a D. Xaquín Lorenzo

A empresa procede á validación da imaxe

Fernández “Xocas”, viu a luz o 23 de xuño

enviada coa finalidade de que o contido

de 2007, co gallo da conmemoración

de estes signos de franqueo respondan

do I Centenario do seu nacemento. É o

ós requisitos establecidos: non deben ser

primeiro selo personalizado promovido

imaxes que atenten contra a moral, os bos

pola “Sociedade Filatélica, Numismática

costumes e a orde pública, que respecten

e Vitofílica Miño” de Ourense, sociedade

os dereitos fundamentais e as liberdades

que ten a honra de contar co ilustre etnó-

públicas e que non exalten delitos ou discri-

grafo ourensán como cofundador sendo o

minen por sexo, raza ou relixión.

primeiro secretario da mesma.
Tampouco se validan as propostas de
A presentación oficial fíxose no “Salón

contido que constitúan publicidade ilícita

Noble” do Liceo Ourensán ante a presenza

ou atenten contra a propiedade intelectual

de compañeiros, amigos e admiradores

ou industrial. Deben ser imaxes cun sentido

de D. Xaquín e a súa obra; estivo presidi-

positivo, coa excepción de aqueles selos

do polo Alcalde da cidade D. Francisco

dedicados a campañas de loita contra

Rodríguez.

enfermidades ou males persoais e sociais.

O selo foi solicitado a Correos despois de

No noso caso,a parte fundamental da

ter realizado un rexistro na citada entidade

imaxe está baseada nunha fotografía de D.

e acepta-las condicións legais que regu-

Xaquín Lorenzo que se atribúe a Fernando

lan ese servizo. O produto final xerado

del Río e que se atopa no Museo do Pobo

ten a denominación comercial “Tu Sello”

Galego1; nela eliminouse o fondo para

marca rexistrada por Correos na Oficina

que se integrase no conxunto dun xeito

Española de Patentes e Marcas.

máis efectivo. Aparece Don Xaquín con
traxe e gravata escudado nunhas gafas

A imaxe elixida enviouse en formato dixital

escuras; para a maioría dos membros da

tal e como indican as normas.
1. Información obtida do libro Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas” 1907-1989, Unha vida dedicada á Nosa
Cultura do autor Clodio González Pérez.
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Sociedade esta era a imaxe del que máis

obxecto que chamou a súa atención ós 16

lembraban.

anos e que o acercou á cultura tradicional;

E
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foi un tema preferente na súa obra ó que
Sobre ela aparece un recadro de fondo

volvería en moitas ocasións.

degradado sobre o que está impreso o
texto:

A cor que domina o selo é o sepia por
consideralo apropiado á época na que a

I Centenario 1907-2007

Xaquín Lorenzo Fdez.

D. Xaquín lle tocou vivir.
Este tipo de emisión filatélica denominada

En vertical e de xeito ascendente está a

“Sello Personalizado” é regulada pola reso-

palabra Xocas feita de xeito que o “O” que

lución conxunta dos Ministerios de Fomento

aparece nela é a roda dun carro por ser o

e de Economía e Facenda con data do 20
13
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de decembro de 2006, publicada no BOE

No proceso de produción intervén a

nº 312 do 30 de decembro de 2006.

“F.N.M.T.3 - Real Casa de la Moneda” que
imprime os pliegos sobre os que logo se

Os selos, segundo a resolución 23025 do

estamparán as diversas imaxes.

20 de decembro de 2006, preséntanse en
pliegos de 25 unidades, cun tamaño de

Estes selos autoadhesivos manteñen a cali-

297 x 210 mm (UNE A4E), cun tamaño

dade común a tódolos producidos pola

individual de 40,9 x 28,8 mm vertical ou

F.N.M.T. cumprindo con tódolos requisitos

horizontal, dentado2 de 13 ¾, realizados

e garantías de seguridade propios dos

en offset a cuatricomía con cornamusa

efectos de franqueo.

fosforescente que non se aprecia a simple
vista localizada na parte superior.

Na cabeceira do pliego inclúese o logotipo de “TU SELLO” por duplicado e un texto

O valor de franqueo do selo, coma o de

no centro que o personaliza:

tódolos selos personalizados ata agora,
equivale á tarifa de carta ou tarxeta postal

I CENTENARIO XAQUÍN LORENZO FDEZ

nacional normalizada de ata 20 gramos

Ourense 23-6-1907-Facós 18-7-1989

expresado coa letra “A” (0,30 € para o ano
2007), aínda que o peticionario ten que

resaltando así o lugar e a data de nace-

pagar un prezo moi superior que inclúe os

mento e falecemento do ilustre etnógrafo.

gastos de produción, impresión e manipulación e mailos de envío a domicilio que son

O Corpo do pliego inclúe 25 selos autoad-

aboados no momento da solicitude.

hesivos troquelados en 5 filas.

Tódolos modelos de selos personalizados

No pé aparecen uns díxitos que indican e

manterán indefinidamente o seu valor a

identifican o mesmo e debaixo a data na que

efectos de franqueo, agás que se dicte dis-

se cumpre o centenario, 23/06/07 situándo-

posición na que se indique o contrario.

se ós dous lados o anagrama de Correos.

2. O dentado dun selo indícase filatélicamente por unha cifra que corresponde ó número de dentes que hai en
dous centímetros; pódese medir cun odontómetro.
3. FNMT: “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”.
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Como elementos identificativos inclúen ademais do valor “A” as palabras “España” e
“Correos” que ocupan a cuarta parte (10
x 28,8 mm ), quedando o resto do espazo
libre para incorpora-la imaxe personalizada elixida.

PEZAS FILATÉLICAS
Ademais

do

selo

personalizado,

a

Sociedade puxo en circulación dúas pezas
filatélicas asociadas co evento:
Sobre ilustrado coa figura de D. Xaquín e
que no seu reverso leva o seguinte texto:

SOCIEDAD FILATÉLICA,
NUMISMÁTICA Y VITOFÍLICA
“MIÑO” de OURENSE
D. Xaquín Lorenzo Fdez., “Xocas”,
nació en Ourense el 23 de junio de
1907.
Etnógrafo, arqueólogo, profesor, historiador, dibujante, fotógrafo, filatelista;

da do selo), sobre a que figura a palabra
“Xocas”; todo isto apoiase nun recadro no

Miembro de la Real Academia
Gallega, cofundador del “Museo do
Pobo Galego”, del Colegio Cardenal
Cisneros y de la Sociedad Filatélica,
Numismática y Vitofílica “Miño” de
Ourense de la que fue su primer
Secretario. Especialista en la cultura
popular gallega.

que aparece:

I Centenario 1907-2007

Xaquín Lorenzo Fdez.

enmarcado cunha pedra como mostra do
seu amor a arqueoloxía.
O selo xa o temos descrito e a cancelación

Día de las Letras Gallegas 2004.

faise cun cuño fechador ordinario en verde,
a cor da nosa terra, correspondente a ofici-

Tarxeta Máxima: Está composta por unha

na principal da cidade que o viu nacer.

tarxeta, un selo e un cuño que teñen que
ter coincidencia e cumprir o regulamento

Con isto a Sociedade Filatélica, Numismática

marcado na Maximofilia .

e Vitofílica Miño pretende sumarse a serie

4

de actos de homenaxe á figura e obra de
Neste caso, a tarxeta conta coa imaxe de

Don Xaquín Lorenzo Fernández, “Xocas”,

D. Xaquín (en posición invertida respecto

no ano do Centenario do seu nacemento.

4. Maximofilia é a rama da filatelia que se ocupa do estudo das tarxetas máximas.
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to de 1996 no Mosteiro de Santo Estevo –Ourense– e patrocinada pola
Excma. Deputación Provincial de
Ourense.
5. Exposición durante as Festas de
Esgos 1997, Ourense, en agosto de
1997 na sala de usos múltiples (CenXOSÉ ARTURO FERNÁNDEZ ARAUJO

rixida por D. Pedro de Llano e cele-

tro de Saúde de Esgos).

Ourense, 1954

brada no Museo do Pobo Galego.

6. Exposición permanente de 14 ma-

2. Exposición en Xuño de 1987 na

quetas de hórreos no Pazo de Vila-

Técnico especialista en delineación.

Sala de Exposicións de Caixa Ouren-

marín, propiedade da Excma. Depu-

Participación no 1º Congreso Euro-

se, patrocinada pola Excma. Deputa-

tación Provincial de Ourense.

peo do Hórreo en Santiago de Com-

ción Provincial de Ourense.

7. Sala de exposicións do concello de

postela, Outubro, 1985. Exposicións

3. Exposición en Outubro de 1987

Carnota (A Coruña).

de maquetas e fotos de hórreos:

no Aula de Cultura Banco Bilbao, en

8. Exposición permanente no Centro

1. Colaboración con maquetas pro-

Vigo, patrocinada pola “Asociación

Cultural Deputación Ourense.

pias na Exposición:“As contruccións

de amigos de los pazos”.

9. Exposición no Auditorio Príncipe

Adxetivas na Arquitectura Rural”, Ou-

4. Exposición dentro das actividades

Felipe de Oviedo.

tubro 1985. Organizada polo Colexio

paralelas do Festival Folk “Domingos

10. Exposición itinerante na provincia

Oficial de Arquitectos de Galiza, di-

de Santo Estevo”, celebrado en Agos-

de Ourense “Hórreos e conservación”.
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Don Xaquín Lorenzo
UN GALEGO IRREPETIBLE

Arturo Fernández Araújo
Fotografías: Xaquín Lorenzo Fernández

O día 23 de Xuño do ano
1907 nace en Ourense D.
Xaquín Lorenzo Fernández.
Neste ano que conmemoramos o
centenario do seu nacemento, todos
os galegos deberíamos ter unha lembranza especial para este persoeiro, referente ineludible no eido da
recolleita e conservación do noso
patrimonio.
Rico, amplo e variado é o legado que
nos deixou don Xaquín en multitude
de facetas da nosa cultura tradicional,
pois a pesares de ser home do interior
do país tamén fixo unha incursión moi

Hórreo nas rías baixas.

importante no mundo do mar.
de vivir co avance da tecnoloxía. A

a fotografía estaba nunha etapa

A súa visión de futuro foi fundamen-

esta causa temos que engadir, no

na que realizar unha foto era unha

tal para conservar e inmortalizar

interior de Galicia, o abandono do

auténtica odisea con resultado incer-

aspectos da nosa cultura tradicional

rural a partir da metade do século

to. Tampouco, a ausencia de trans-

que hoxe en día, de non ser por el,

pasado, chegando hoxe en día a ter

porte privado foi impedimento para

estarían perdidos para sempre.

moitas zonas un índice de poboación

pescudar todos os recunchos do noso

negativo. En moitos pobos, a pouca

país. O sistema de desprazamento

O seu labor foi realizado no momento

poboación que queda está moi enve-

era o coche de liña. Aloxábase na

xusto, Hoxe resultaría imposible pois

llecida E practicamente inactiva nas

zona a estudar, percorrendo a pé

aínda tendo moitos máis medios téc-

tarefas propias do mundo rural.

camiños e corredoiras.

material sobre o que realizar a inves-

O incesante labor de D. Xaquín

A súa impresionante técnica como

tigación. As causas da desaparición

demostra a súa adaptación a todas

debuxante e a visión do espazo, foron

son varias. A primeira e fundamental

as técnicas de representación ao

outras das moitas virtudes que ador-

é a evolución dos sistemas e modo

seu alcance naquelas datas nas que

naron a súa personalidade. Home

nicos faltaría o fundamental, que é o

17
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xeneroso até a saciedade, como se
ten destacado, axudou a todos os
que chamaban á súa porta intentando levar a cabo algún tipo de actividade relacionada coa nosa cultura,
dando consellos e incluso facilitando
material da súa propiedade desinteresadamente con tal de compracer o
solicitante da axuda. Tamén o demostrou mercando con grande sacrificio
persoal diversos materiais para o
Museo do Pobo Galego, renunciando
en moitos casos a satisfacer necesidades persoais básicas.
Froito da súa xenerosidade teño a
Hórreo de Vilariño, na actualidade en estado ruinoso.

sorte de conservar algunhas fotos e
negativos que me cedeu pouco antes
do seu pasamento. Son as fotos de

Fotografía feita na Coruña.

hórreos que ilustran este traballo.
Nelas vense as súas dotes como fotógrafo. Difundilas é un deber e unha
obriga para min e imaxino que sería
do seu agrado. Unha das fotografías
máis destacadas é a do hórreo de
Vilariño (caso especial e moi raro
con pombar), na que se pode ver
o deterioro que sufriu ao longo do
tempo. Unha foto semellante é a que
publicou na Historia de Galicia, posiblemente feita o mesmo día.
Non temos que esquecer o seu labor
como docente na que tamén inculcaba aos seus alumnos o amor pola
nosa terra con clases moi amenas e
interesantes.
Unha vez exposto todo isto, pregúntome se a súa obra está a ser considerada e utilizada como se merece
e a miña resposta é que que está
infrautilizada.
Tamén penso que á hora de valorar
o persoeiro entre os sobranceiros da
nosa Terra non se está sendo xusto,
pois noutros casos, con menos méritos son máis lembrados e a causa
18
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non é polo mérito da súa obra, senón
que está relacionada co vencello
político no que D. Xaquín foi remiso,
demostrando ser máis ben un nacionalista cultural.
A súa obra ben utilizada pode ser
unha ferramenta fundamental á hora
de intentar conservar nas mellores
condicións posibles o impresionante patrimonio que nos deixaron os
nosos devanceiros ao longo do
tempo. Precisamente, o volume deste
patrimonio supón a imposibilidade
de que as administracións correspondentes poidan asumir todo o custe da
súa conservación, sendo necesaria
unha iniciativa privada preparada e
concienciada co problema que existe
xa hoxe en día.
Corresponde

ás

administracións

difundir a importancia de todo isto,
pois sempre se ama máis aquilo que
se coñece. Outra necesidade urxente
e que as devanditas administracións
tomen outra aptitude, pois a dinámica actual e insuficiente para intentar
salvar o máis fundamental que esta
en perigo.

Canastro de varas, na actualidad en vías de extinción.

Un exemplo é o de Castelao, que xa

moi axeitado de aproveitamento

Excelentísima Deputación Provincial de

denunciaba que o hórreo galego non

óptimo do que xenerosamente nos

Ourense que precisamente neste ano

estaba a ser estudado como se mere-

deixaron.

me permita realizar unha exposición

cía na súa obra “As cruces de pedra

itinerante sobre o mundo do hórreo

na Galiza”. Esta situación hoxe en

Un exemplo do que realmente se

por dez concellos da provincia de

día é máis lamentablemente xa que

valora a figura de D. Xaquín é que

Ourense, aos que por suposto tamén

unha parte do patrimonio desapare-

nunha enquisa feita polos alumnos

fago extensivo o meu agradecemento

ceu sen un estudo previo.

do Colexio Cardenal Cisneros no

por colaborar nesta homenaxe a Don

ano 2004 sobre o grado de coñece-

Xaquín Lorenzo. Tamén aos habitante

As administracións das que depende

mento da súa personalidade non era

destes concellos por asistir ás exposi-

a cultura deberían lembrarse todos

moi alentador a pesares de que esta-

cións e aos colexios e alumnos destas

os días do ano de cal era o desexo

ba feita na cidade na que se dedicou

zonas polo mesmo motivo.

de persoeiros que dedicaron a súa

o labor docente ao longo de varios

vida a estudar a nosa cultura e que

anos da súa vida. Imaxínome o que

Espero que outras administración

hoxe xa non están entre nós, pois

pasaría no resto de Galicia.

sigan o exemplo e a nosa cultura
tradicional vaia saíndo do túnel no

lembrarse só deles de vez en cando
para cubrir o expediente ou facer a

No labor de difusión da nosa cultura

que está metida e que no futuro vexa

foto correspondente non é un modo

tradicional teño que agradecerlle á

máis a luz.
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MANUEL CAAMAÑO SUÁREZ

Secretario do Padroado do Museo do
pobo Galego. Autor de numerosas
investigacións entre as que destacan
as seguintes obras: A casa popular.
Sobre Galicia como responsabilidade. As construccións adxetivas.
As construccións da arquitectura
popular.

rquitectura
Popular
Ourensá *
Manuel Caamaño Suárez
Fotografías e debuxos: Tomás Vega Pato

A

arquitectura popular
está considerada, e
así é, como a arqui-

tectura da necesidade e da escaseza,
ademais de anónima. Por esa razón
a maioría dos seus estudosos insisten
en que todo canto elemento construtivo conforma as súas realizacións está
encamiñado a resolver problemas
prácticos. Sen deixar de ser certa
esa percepción, nas construcións
populares galegas, como tamén nas
doutros países, danse unha serie de
aspectos dentro da elementalidade
das súas arcaicas, e mesmo primitivas
e inxenuas, formas, que ademais de
resolver aquelas funcións de fasquía
práctica, levan canda si ingredientes
decorativos ou ornamentais. Non hai
máis que reparar nos corredores e
solainas cos balaústres torneados de
diferentes xeitos sexan en madeira
ou en granito, nas chemineas, nos
*Este é o texto de introdución do libro
titulado “Arquitectura Popular Ourensá” de
Tomás Vega Pato.
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remates das cubertas tanto das casas-

tos técnicos J. Astray, M. Beiroa e

vivenda como dos hórreos, nos cata-

J. Villares, O conxunto etnográfico

ventos que enriquecen grandemente

dos batáns e muíños do Mosquetín

algunhas desas contrucións, nos vala-

na Terra de Soneira, do etnógra-

dos que delimitan as parcelas, ou no

fo X. Mª. Lema Suárez e Roberto

cromatismo das portas e fiestras nos

Mouzo Bermúdez e Itinerarios de

muros da casa-vivenda. Todos eses

arquitectura popular pola Terra Chá

elementos de arte popular son feitos

de Carme Pernas Bermúdez. De aí

polo construtor anónimo, quen deixa

que saudemos con ledicia a apari-

sempre a súa pegada artesana orixi-

ción do libro que temos nas mans,

nal e creativa.

Arquitectura popular ourensá.

En Galicia, os membros do inesquecible Seminario de Estudos Galegos,
moi atentos e impostos nos movementos innovadores e nas correntes culturais do mundo, xa nas súas esculcas
etnográficas iniciáticas, feitas con
rigor e amor ó país, tiñan reparado
nalgún daqueles aspectos. Os nomes
de Vicente Risco, Florentino López
Cuevillas, Xosé Ramón e FernándezOxea ou Xoaquín Lorenzo, todos

Pechos de clausura simple e complementos. Encintados, encalados e
engadidos decorativos realizado por
Tomás Vega Pato, estudoso de
vello de temas etnográficos, algún
deles suxerido, como é o caso do
presente, polo seu mestre e amigo
Xaquín Lorenzo, a quen lle dedica
o texto co gallo de se conmemorar
os cen anos do nacemento do gran
arqueólogo e etnógrafo de Lobeira.

eles, por certo, fillos da patria ouren-

Froito de demorados traballos de

sá, fixeron a súa descuberta e plas-

campo, nesta magnífica investiga-

máronos nos seus traballos tanto

ción, o seu autor nos ofrece un

monográficos como de conxunto,

cumprido e rigoroso estudo relacio-

como o cimeiro tratado Etnografía.

nado coas humildes obras artesa-

Cultura

recordado

nais dos pechos de clausura e

Xoaquín Lorenzo, “Xocas”. Dende

dos seus complementos, tanto

entón fóronse facendo achegas, moi

dos realizados en madeira como en

paseniñamente, que os desenvolve-

ferro nos obradoiros artesáns, e cos

ron e completaron. Frescas aínda

encintados, encalados e enga-

as tintas, temos que rexistrar nestes

didos decorativos, todos eles con

últimos anos a aparición de publica-

funcións ben definidas dentro dunha

cións relacionadas co eido da arqui-

ornamentación primitiva.

material

do

tectura popular, unhas delas que a
contemplan en conxunto e outras

Se ben os pechos de clausura pode-

que atinxen a temas sectoriais como

mos velos en todas as construcións

acontece cos libros recén postos ó

da arquitectura popular do noso

dispor do público interesado por

país, e foron merecedores dunha

estas cuestións como son As lareiras

certa atención dende hai tempo,

en Galicia, da autoría dos arquitec-

non ocorre o mesmo cos comun-
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mente coñecidos como encintados,

pobo galego, hoxe moi degradadas,

grafías, bocetos e deseños, figuras

de longa tradición en moitos paises

desvirtuadas e en perigo certo de

e cadros tipolóxicos, que dan orixe

europeos, xa presentes nas obras

desaparición. Este profuso traballo,

a un nutrido banco de datos, acom-

italianas do medievo coa técnica

que constitúe unha achega do maior

pañado dunha clasificación dos tipos

dos grotescos e moi evidentes, aínda

interese, iniciouno o seu autor no ano

estudados e co desexo de lograr una

hoxe, nos esgrafiados da arquitec-

1980 e, logo de percorrer detidamen-

normalización do léxico empregado

tura catalá. Así como os primeiros

te numerosas entidades poboacionais

nas dúas materias. Dese xeito, o

están presentes por todo o país, a

das máis de 4.000 que se integran

seu autor denomina o traballo como

existencia dos segundos adquiren

na provincia ourensá, ofrécenos un

manual-inventario e de certo que ese

relevancia e acadan personalidade

estudo que abrangue numerosas foto-

empeño lógrao de vez.

propia nas terras luguesas do sur
–como testemuña o estudo Debuxo

Saúdo, xa que logo, con ledicia, este

e ornamentación na arquitectura do

galano co que, para conmemorar o

sur da provincia de Lugo, realizado

centenario do nacemento do mestre

no 1991 polo arquitecto P. Lizancos

Xoaquín Lorenzo, nos ven de aga-

coa colaboración dunha serie de

sallar Tomás Vega Pato e, asemade,

especialistas,

de

agradecer a confianza que depositou

Sober, Monforte de Lemos e Pobra

en min para inicialo con estas breves

de Brollón–, ou por toda a xeogra-

liñas na publicación que promove a

fía da demarcación provincial de

Deputación de Ourense.

nos

concellos

Ourense, con máis presencia nas
zonas de val que de montaña.

Só desexo que este exemplar e

O libro que concita a nosa atención

para que se prosiga a afondar no

afonda, logo de pescudas laborio-

mellor coñecemento do amplo uni-

sas, no estudo de ambos elementos

verso que conforma a arquitectura

construtivos. Nel contense un intenso

popular, así como na preservación,

traballo de campo e de gabinete no

ata onde sexa posible, dun dos máis

que se recollen uns aspectos existen-

senlleiros sinais que nos identifican

tes nas creacións construtivas leva-

ós galegos dende tempos seculares

das a cabo ó longo do tempo polo

como un pobo con personalidade

exhaustivo traballo sirva de estímulo

propia.
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FRANCISCO CALO LOURIDO

Autor de numerosas investigacións,
Patrón do Museo do Pobo Galego.

entre as que destacaremos as seguin-

Doutor en Histora da Arte pola Uni-

tes obras: La cultura de un pueblo

versidade de Santiago de Composte-

marinero: Porto do Son (1978). As

la. Catedrático de Xeografía e Histo-

artes de pesca (1980). A cultura

ria do Instituto “Torrente Ballester”

castrexa (1993). A plástica da cul-

de Pontevedra. Correspondente da

tura castrexa galego-portuguesa (2

Real Academia Galega e membro da

tomos,1994). Xentes do mar (1996).

Sección de Antropoloxía do Consello

Castro de Baroña (1986). Fainas

da Cultura Galega. Premio Investiga-

do mar. Vida e trabalho no litoral

ción Antón Losada Diéguez (1995).

Norte (1999)...
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D. Xaquín non podería facer,
hoxe, os seus estudos
etnográficos sobre o noso mar

Francisco Calo Lourido

“T

oda a extensa obra de D. Xaquín, desde
que empeza a publicar con só vinte anos
ata os póstumos traballos de 1990, conforma un grandioso canto coral no que cada corda
que entra, cada novo artigo que se suma o fai en
tempo, empastado e afinado, axigantando o tema
único: Galicia. Todo o que fixo, ó longo de 82 anos,
foi un acto de amor á terra, poñendo ó seu servizo
capacidade intelectual, aguda visión de etnógrafo e
destreza debuxística”. Principiei así a introdución a
fermosa reedición, con expresionistas gravados de
Conde Corbal, do seu traballo intitulado “O mar terra
adentro” (Cfr. LORENZO, 2004).

“Entendemos por Etnografía a ciencia ausiliar da
Historia que estuda o conxunto de elementos culturáis de tipo espritual ou material dun pobo, as
condicións de vida ou a súa evolución, elaborados
tradizoal, popular e anónimamente”. (...) “Non
hai dúbida que na conciencia popular remanecen
moitos elementos míticos de caracterización máis
ou menos difícil polas múltiples aculturacións atraveso dun longo período de tempo... Os costumes
–xa se dixo- son fósiles ao ár que teñen que haber
sofrido mutacións... Nembargantes, unha cousa é
certa: o estraordinario poder de supervivencia
dos feitos relixiosos” (TABOADA, 1972: 11 e 96).
Chega con estes parágrafos de Taboada, similares
ós de todos os seus compañeiros de traballo, para
que un experto se decate de cales eran os intereses
dos investigadores galegos que xiraban ó redor
da Xeración NÓS, Seminario de Estudos Galegos
e Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento.
O mesmo que sucedeu en Centroeuropa, Italia,
Portugal, España e, en menor medida, por razóns
políticas obvias, Francia, todos eles, desde Risco a
Otero ou Cuevillas, Xocas, Ben-Cho-Shey, Bouza,
Filgueira, Fraguas, Ferro, etc., foron influídos polo
romanticismo alemán herdeiro de Herder, así como
polo Evolucionismo de Morgan, Tylor, Engels ou,
posteriormente, Frazer, a reacción do Difusionismo
coa Escola Histórico-Cultural de Ratzel, seguido
por Graebner, o formulador do que deu en chamar
Kulturkomplex (“complexo cultural”), Kulturkreis

Non resulta doado escribir hoxe algo novo sobre a
obra de D. Xaquín, despois da profusión de traballos que moitos autores lle dedicamos, no ano 2004,
cando a Real Academia Galega atinou honrándoo
coas Letras Galegas. En CALO (2004e) estudei demoradamente a súa formación antropolóxica. As repeticións, xa que logo, serán inevitables, pero, en modo
algún, fóra de lugar, pois aínda hai quen semella non
se decatar de que, se as metodoloxías funcionan para
unha finalidade determinada, só se pode valorar a
correcta ou non aplicación que o investigador faga
delas, nunca minusvaloralo polo feito de empregalas.
Cando se demostre que unha metodoloxía é a ideal
para explicalo todo, apuntarémonos a ela ou optaremos, se non nos interesa, por dármonos de baixa
nese eido da investigación.
25
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auxiliares da Historia e focalizaban o seu traballo
nos fenómenos de cultura, “cousificándoos”. Hoxe,
os estudos antropolóxicos apuntan á complexidade
dos procesos dos devanditos fenómenos e algúns
investigadores en nómina, pensando que as novas
metodoloxías vindas de Francia ou, sobre todo, de
Inglaterra, tamén dos EE.UU., son mellores, as mellores ou as únicas que merecen a pena, desprezan e
minusvaloran a D. Xaquín e, por conseguinte, ó P.
Schmidt, a Krüger, etc.
Por evitar autocitas, direi que concordo con
Mandianes, cando escribiu que D. Xaquín “utilizou
as técnicas de investigación e os métodos de traballo que utilizaban os etnógrafos do seu tempo” ou
ó recoñecer que “Vicente Risco, Xesús Taboada,
Fermín Bouza Brey, Xocas (Xaquín Lourenzo) e
Antón Fraguas foron tres (sic) etnógrafos de alta
escola, equiparables ós máis grandes de Europa,
que nada lle teñen que envexar a outros especialistas” (MANDIANES, 2004: 89 e 102). O seu discurso
era identitario e, hoxe, algúns din que iso non é
científico, non logrando eu entender por qué só
é valido o discurso universalista. Certamente, os
nosos investigadores tiveron diante outras metodoloxías, as funcional-estruturalistas, que foron
aparecendo a partires da 2ª e 3ª década do pasado
século; pero eles tiñan unha idea de Galicia e estas
metodoloxías en nada lles axudaban ó seu coñecemento, por iso non lles interesaron as construcións
lóxicas, abstractas, os modelos universais de Lévi
Strauss que, moitas veces, máis parecen de matemáticos que de historiadores. Tampouco foron engaiolados (igual me pasou a min, que, como moito,
prefiro a observación disimulada, sen estorbar)
pola “observación participante” de Evans-Pritchard
ou do seu mestre, na London School of Economics,
Malinowski, nin polo funcionalismo deste, nin
polo sistema social de Radcliffe-Brown. E, a fin de
contas, a “observación participante”, como a defendeu Evans-Pritchard, leva a un comprometerse co
obxecto de estudo que, necesariamente, colisiona e
contamina a integridade científica. Polo menos, os
nosos, coa súa metodoloxía, xa partían abertamente
do amor á Terra, e apurábanse a recoller todo, sen
se preocupar da súa publicación nin de quen a fixera, porque tiñan medo de que se perdera a esencia
de Galicia coa desaparición biolóxica dos vellos que
aínda a conservaban.

Ben Cho Shey por Conde Corbal.

(“círculo cultural”) e Kulturschichte (“estratos culturais”) e que culminou o Padre Schmidt e, finalmente, o método hamburgués Palabras e Cousas
(Wörter und Sachen) que estudaba os obxectos
xunto coas palabras que os designaban. Membros
desta escola, lingüística ab initio, pero etnográfica
polo método e os resultados, traballaron en Galicia
e D. Xaquín tratou e carteouse co xefe de filas,
Fritz Krüger, e mesmo tivo na súa casa de Facós a
Schneider, por certo moi cambiado na súa segunda
viaxe con respecto á primeira, segundo D. Antonio
Fraguas.
Os nosos investigadores tiñan moi claro que nós, os
galegos, somos o que somos como un produto de
supervivencias antiquísimas e dun espírito fecundante, o Volksgeist, como lle chamaron os románticos alemáns, que se manifesta no Volkskunde ou
folclore, no “saber do pobo”, como denominaron
os Irmáns Grimm ás súas coleccións de contos, cos
que facían patria. Este mundo xermánico foi quen
lles marcou as pautas metodolóxicas, como foi o
caso da Kulturhistorische Schule de Viena, preconizando a posibilidade de seguir os vieiros polos que
se difundiron os complexos culturais. Por iso, para
esta escola, os estudos sobre cultura material eran
26
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Nomes das partes dunha
dorna do Porto do Son,
en 1933.
Debuxo de Xaquín Lorenzo

O mar de D. Xaquín

E aquí radica tamén outra das grandes diferenzas
entre D. Xaquín e compañeiros investigadores co
que fan os actuais antropólogos galegos. Aqueles
practicaban, naturalmente, o traballo en equipo
multidisciplinar, conscientes de que a aprehensión de tódalas notas identitarias de Galicia non
podía ser asumida por un único especialista,
mentres que agora, por razóns eminentemente
curriculares, predomina o individualismo. Por iso,
hoxe, non se fan traballos como os de comarcas
e terras, tipo a de Melide. O Propio D. Xaquín,
nunha mesa redonda, en Trasalba, na que participou con Filgueira e Fraguas e que tiven o grande
honor de moderar, esmiuzou estas diferenzas,
demostrando, por outra banda, que –entendérao
ou non– estaba ó día do que se facía en antropoloxía en Galicia (CALO, FRAGUAS, FILGUEIRA e
LORENZO, 1990: 256).

Descubriu o mar, como investigador, no Porto do
Son, en 1933, cando participaba nas escavacións que
no Castro de Baroña levaba a cabo o seu compañeiro
do Seminario de Estudos Galegos Sebastián González
García-Paz. Había que recoller “o saber do pobo” e
facelo antes da súa inminente desaparición e el, un
labrego ilustrado da Baixa Limia, sabe que ó noso
Volksgeist, cuxas manifestacións andaban a recoller,
lle faltaba un elemento fundamental, o mariñeiro. A
alma do pobo galego presentábase no mundo dos
labregos, dos artesáns e dos mariñeiros e el coñecía
moi ben o dos primeiros, ignorando todo sobre os
homes de mar, polo que resultou engaiolado por este,
porque “O mar ten un grande atractivo prâs xentes
do interior”. Estuda no Son a dorna (LORENZO,
1934), da que fai unha descrición esmiuzada de todas
27
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presidida por Dona Emilia Pardo Bazán, ou o do
Ateneo de Madrid. Decidiu D. Vicente Risco iniciar
a serie co feito por LORENZO (1933), por ocuparse
dunha parcela “das menos estudadas, máis virxes
pra investigación, da nosa etnografía”. Consta de 115
preguntas e non se trataba dun estudo, senón dunha
ferramenta para futuros traballos de campo que permitisen comprender o mundo mariñeiro, tan alleo a
todos aqueles grandes investigadores ourensáns.
Para a grande Historia de Galicia de Otero Pedrayo,
elabora o magnífico tomo dedicado á cultura material (LORENZO, 1962), obra de madurez non sempre
tan apreciada como utilizada. Aí está todo o “saber do
pobo” cos tres pés –labregos, artesáns e mariñeirosque conforman o seu “espírito” e foi elaborado con
tanta sapiencia como amor á Terra. O mar aparece
espallado por todo o libro e preséntase con moi desigual valor. Varios dos temas que trata son verdadeiras primicias na literatura etnográfica, e o dedicado á
conservación da pesca acadou unha altura realmente
considerable, tanto en datos e interpretacións como
en variantes locais e vocabulario específico.
Aínda que non se trata de mar, é preciso facer referencia a un traballo (LORENZO, 1966) sobre a pesca
no tramo medio do río Miño, onde tamén estuda
unha embarcación chamada dorna, pero totalmente
distinta en feitío e utilidade daquela do Porto do
Son. Neste traballo, vemos que o autor non mudou
en absoluto os seus presupostos metodolóxicos, pois
ocupándose dos barcos de río di que son “tan arcaizantes que nos mostran hoxe unha vivinte estampa
da nosa prehistoria”. Seguimos a ver o evolucionismo,
o historicismo, as supervivencias daquela Escola de
Viena. O mesmo recoñece no arcaísmo que presentan os anzós de madeira de espiño ou escalambrón.

Trebellos dun almacén de salga.
Debuxo de Xaquín Lorenzo

e cada unha das súas partes; pero non parou aí, senón
que a incardinou na vida dos pescadores que traballaban con ela, chegando a dicir que esta embarcación
“siñifica o paso da pesca familiar ao cooperativismo”.
Trabucouse nisto, pero foi unha tentativa de análise,
de ir máis aló do dato. Obviamente a valoración que
fai da dorna é totalmente etic; pero dificilmente
podería ser emic, sendo feita por un home de Facós.
Por iso, en ningures recolle a valoración que o propio
home de mar fai da súa dorna. A présa na recollida
de datos, elaborados logo no gabinete, levárono a
cometer varios erros interpretativos e de léxico, que
comentei no limiar que fixen a esta publicación en
CALO (2004a) ou, con máis detalle en CALO (2004b).
Este traballo de D. Xaquín tivo a virtude de dar a
coñecer á intelectualidade galega, nunha data temperá, o mundo do mar.

Xa fixen referencia a un traballo, publicado en 1969
e citado en LORENZO (2004), no que aborda a presenza do mar entre as xentes do interior. Fala así dos
bañistas que acudían ás praias e do nome que nelas
se lles daban, das casas de baño, dos cornos mariños
cos que regresaban e cos que escoitaban o mar, de
exvotos, que el considera mariñeiros e que realmente pertencían á Mariña de Guerra e, como remate,
recolle unha serie de cantigas. O seu derradeiro
traballo relacionado co mundo do mar é un pequeno
artigo no que deu a coñecer unha figura do Antroido

Naquela altura, considerábase o cuestionario unha
magnífica ferramenta de traballo etnográfico e o
Seminario de Estudos Galegos decidiu empezar a elaboralos, na liña do da sociedade El Folklore Gallego,
28
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no Berbés de Vigo (LORENZO, 1982).Tratábase do
escabicheiro, merdeiro ou labrego e representaba
os labradores dos arredores da cidade que acudían
ó Berbés a recoller o contido dos pozos negros para
estrar as súas terras. Os mariñeiros ridiculizábanos,
aproveitando estas festas.
O mar de D. Xaquín era un mar pretecnolóxico,
paleotécnico, un mar no que aínda dominaba a
forza do vento, recollida habilmente nas velas das
embarcacións por uns homes que o investigador
pretendía entender. E podemos asegurar que, xa
desde o primeiro estudo, o que fixo sobre a dorna
na miña vila do Son, demostrou ter aprehendidas as
notas máis significativas do ser mariñeiro. Veu moi
clara a distinción existente entre os homes de terra
e os de mar e tentou explicar a causa disto, atinando
cando dixo: “A incertidume da súa vida, sempre por
riba das augas treidoras dá a istes homes un espírito
xeneroso e un amplio concepto da vida e das súas
pasións”; e tamén: “Semellantes aos croios que o mar
axota ás praias, istes homes perderon ao contacto
co mar as aristas que se sinalan ferintes en moitos
aspectos da vida campesiña”. Traballei eu sobre esta
cuestión, cunha relativa profundidade e extensión,
por tratarse dun mar “nunca dantes navegado”, que
diría Camões, e terei necesariamente que volver a
trazar rumbos polas mesmas augas para asentar a
derrota nas cartas de marear (Cfr. CALO, 2004c).

este feito de subcultura, eu sei moi ben como lle chamarían os vellos “de antes”. En 1933, o mar era case
libre; escribín un apunte sobre este asunto en CALO
(2003) e, noutro lugar, insistín en que a tan repetida expresión “Traxedia dos comúns”, da que tanto
gustan os antropólogos desde HARDIN (1968), fora
empregada xa por D. Carlos Marx nesa grande obra,
que moitos citan e poucos len, chamada “O Capital”
(Cfr. CALO, 2004c). A cada quen o seu.

O mar do século XXI
O mar de hoxe é tan diferente do que D. Xaquín coñeceu que, se hoxe volvese ó Porto do Son, tería diante
dos seus agudos ollos de etnógrafo un mundo tan distinto que non podería entender case nada. Hoxe, en
Galicia, temos un mar de grandes barcos, rampleiros,
conxeladores, potentes motores, tecnoloxía punteira
en radares, sonares, VHF, GPS, Plotters, haladores,
sondas estéreo, bateas, piscifactorías, etc. E os homes
de antes xa non son. Agora son outros, e el ollaría
peruanos, subsaharianos, asiáticos, caboverdianos...
e a rede pescando, que dicimos os mariñeiros, e D.
Xaquín tería certamente moitas dificultades para
incardinar todo isto nos presupostos das supervivencias e do Volksgeist. Agora hai mariñeiros e mariscadoras con curiosa licenza de guías turísticos e, se un
cantante non galego como Manolo García cualificou

Hoxe, no mar hai unha soberanía compartida de
xeito asimétrico entre Bruxelas, Madrid, Santiago
e as propias confrarías de cada porto (Cfr. CALO,
2004d: 156-157). Neste artigo, defendín que, no seu
intre, os traballos de D. Xaquín eran válidos, pero
quen queira saber como é o mar galego de hoxe non
debe procuralo aí, e engadín que tampouco en “boa
parte dos meus propios traballos, feitos moito despois do de D. Xaquín”. Pregunteime a cales habería,
xa que logo, que recorrer e respondín: “Aínda non
se escribiron”. Hai que volver ós portos a traballar.
Hai que volver a interesarse pola cosmovisión dos
mariñeiros, pero ¿de que mariñeiros?, ¿dos que proceden de África, de América, do Sueste Asiático?,
¿que interaccións e contaxios se poden ter xa produ29
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desenvolver en exclusiva, o mesmo que os filósofos,
polas mesmas carencias, se refuxian na ética e os
políticos, por razóns distintas, largan os aparellos no
inclasificable centro. Tampouco é nada novo falar de
antropoloxía da xestión, pois xa Radcliffe-Brown e
Malinowsky preconizaban a aplicación práctica dos
coñecementos antropolóxicos, a antropoloxía aplicada, da que por certo se ten feito tanto uso, desde o
imperialismo vitoriano ata a derrota xaponesa, que
obvia introducir citas.

Non teño noticias de que os antropólogos anden a
traballar nestes temas, nin tan sequera que teñan
asumido e aprehendido o que se fixo antes da irrupción dos foráneos, algo imprescindible para poder
interpretar os cambios que, sen dúbida, xa se están
a producir. Algúns antropólogos actuais, e non só
de Galicia, prefiren volver a mirada ó que se chama
antropoloxía da xestión, algo sobre o que sempre
manifestei as miñas cautelas, pois de aí a traballar a
soldo para demostrar o que conveña ó que paga non
hai máis ca un paso. Tamén poderiamos introducir
aquí o do “antropólogo sen autor” da postmodernidade metodolóxica e, se queremos, a dos xeógrafos que, por descoñecemento de física e química,
andan aboiados na procura dun espazo no que se

D. Xaquín foi un home do seu tempo que traballou coas metodoloxías que coñecía e que mellor
conviñan á fin que procuraba. Sabía que existían
outras; posiblemente non as entendera, sobre todo
polo cripticismo da súa xerga; pero tampouco lle
interesaban, porque para procurar a esencia de
Galicia funcionábanlle moi ben as que el manexaba.
Aínda máis, se seguira investigando hoxe, aplicando o seu método, podería recoller moitos aspectos
case totalmente descoñecidos do mundo do mar. A
saber: ¿existe unha cultura folclórica mariñeira en
30
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Galicia?, ¿por que tivo tanta aceptación nas tabernas da costa a habanera? Aínda non se estudaron
os subsistemas da música tradicional do litoral,
nin se recolleron as danzas gremiais, tan espalladas e algunhas, de espadas, activas. Case non hai
mitoloxía mariñeira, nin contos específicos, nin
romances... E así poderiamos seguir enumerando
moitos dos temas que lle interesarían directamente
a D. Xaquín. Pero, se hoxe estivese vivo e con ansias
firmes de traballo, moi posiblemente non fixese
nada. O mundo dos seus mestres e del mesmo
está, non morto, pero si moi debilitado. Daquela, a
investigación, toda a investigación, desde a etnográfica á arqueolóxica e mesmo á xeolóxica, vg. Parga
Pondal, estaba en mans de persoas afastadas das
institucións académicas, que se arroupaban entre
elas, que non competían curricularmente por unha
praza en ningures, que se axudaban e traballaban
desinteresadamente en equipo, tendo como único
fin Galicia. E Galicia agradecíallo e honrábaos e aco-

llíaos nas súas institucións máis prestixiosas. Hoxe,
todo mudou e así como para mariscar hai que ter un
“permex”, un permiso de explotación marisqueira,
impedindo que os veciños da beiramar poidan ir
coller á seca unha caldeirada, algo que nin eles, nin
eu, entendemos, para investigar é preciso tamén
dispor de permisos inalcanzables. E D. Xaquín,
Cuevillas, Taboada, Filgueira, Fraguas, etc. non dispoñían do “permex”, polo que non poderían facer
nada. E as institucións galegas están copadas por
persoas que, sen prexulgar valías, que non é o caso,
non se caracterizan precisamente pola súa entrega á
Terra sen reservas. Galicia non ten culpa disto.
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D. Xaquín tentou integrar
tódolos oficios nun sistema
de relacións dentro da vida
cotiá campesiña para, con
elo, mellor contribuír a ese
obxectivo último da obra
Historia de Galiza, dirixida
por R. Otero Pedraio,
da que constitúen
unha parte, que
consistía en fundamentala identidade cultural
diferenciada de Galicia.
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De Xaquin Lorenzo

á investigación etnográfica actual:
un comentario provisional
Xosé Antonio Fidalgo Santamariña

O

s que tivemos a fortuna de tratar a D. Xaquín
Lorenzo, tamén somos testemuñas de como
empregaba a analoxía etnografía para explica-lo noso pasado cultural desde o presente, e de
como concibía a Etnografía como unha ciencia
subordinada á Historia, condición esta da que aínda
non se librou de todo aínda que a Etnografía, a
Historia, e a Antropoloxía sexan disciplinas separadas e independentes.

enche-lo baleiro que sobre esta temática existía antes
del, senón para integrar estas actividades e habilidades artesanais dentro dun estudo do sistema de cultura de Galicia, tendente a fundamentar e a defender
unha idea de Galicia portadora dunha personalidade
e identidade propias. No seu caso, farao desde este
estudo da denominada ‘cultura material’, e, dentro
del, dos oficios e técnicas artesáns, temática de investigación no que chegou a ser unha figura senlleira.

Dentro da Etnografía, a persoa de D. Xaquín estaba
unida ó que se ven denominando ‘as técnicas tradicionais’ ou “ a tecnoloxía tradicional”, liña de estudo
na que traballou a reo para chegar a comprende-las
raíces e natureza cambiante da ‘tecné’ do sistema de
cultura e súa substitución por outra nova, e avanzar
por medio deste tipo de estudos no coñecemento
dos trazos propios do noso sistema sociocultural.

Cando estamos rematando o centenario conmemorativo do seu nacemento e os setenta e cinco anos
desde a publicación dos seus primeiros traballos,
continúase en boa medida a proceder no eido da
investigación dos elementos do sistema de cultura
tradicional, do xeito que el procedía para contacto
cos portadores de saber daquela época. Hoxe en
día continuamos visitándoos nos seus obradoiros
e recibindo as informacións ‘in situ’ sobre aqueles
elementos que distinguen os oficios e habilidades
que teñen. Igualmente coidamos que os elementos
técnicos observados e demais aspectos sociais do
oficio que consideramos, sexan presentados o máis
obxectivamente posible, tal como require o discurso
científico actual. Pero tamén é certo que despois

Desde moi cedo contaxiouse D. Xaquín do espírito
dos homes da xeración NOS, vivindo especialmente
o dos seus mestres ourensáns F. López Cuevillas, R,
Otero Pedraio e Vicente Risco, que, polo demais,
eran ‘veciños da porta’. Ó seu carón, consagrouse ó
estudo da tecnoloxía tradicional, non sómente para
33
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dados polo ilustre etnógrafo en colaboración con
outros membros da xeración NÓS, e os comparamos
con algúns elaborados recentemente, notamos como
as súas eivas teóricas e metodolóxicas, fillas dun
tempo e dun contexto científico de traballo, teñen
sido revisadas. De outra banda semella que estes
estudiosos actuais do sector material do sistema de
cultura tradicional, aínda que non se esquecen do
estudo da identidade que proxectan estes elementos
patrimoniais, non forman parte do seu propósito
inmediato empregalos como defensa dunha identidade galega tal como eles facían, nunha época en
que dito fundamento e defensa quedo esgazado pola
guerra civil.
Hoxe en día esta meta xa está abondo lograda, e os
estudos actuais que acometen os mozos antropólogos non os fan para describi-la natureza da paisaxe, a
terra, a xente, a historia, as prácticas económicas, os
perfís sociais e simbólicos das comunidades obxecto
de estudo, senón e sobre todo, para explicar como
estes elementos do sistema de cultura local participan dunha dinámica que os fai mudar radicalmente,
ou mesmo desaparecer.

F. López Cuevillas. Gravado de Conde Corbal.

Desde moi cedo contaxiouse D. Xaquín
do espírito dos homes da xeración
NÓS, vivindo especialmente o dos seus

Hoxe en día xa contamos con estudiosos interesados
por acoutar obxectos de estudo ben delimitados de
centros e periferias urbanas reducidas que posibiliten realizar unha etnografía total capaz de aportar
unha resposta á vella dicotomía que aínda existe,
entre o rural e o urbano primeiro, e despois entre
o local e o global. Este esforzo investigador está
dando orixe a algunhas publicacións e estudos dos
mozos antropólogos galegos que adoptan o mundo
urbano como campo de traballo etnográfico e antropolóxico, partindo do feito de que a sociedade, e
dicir, o mundo actual se urbaniza, e a Antropoloxía
social debe tamén urbanizarse e “ser unha disciplina de vangarda que analice, estude e interveña nos
problemas creados polo proceso de urbanización”
(PEREIRO, 2005). É esta unha das liñas de estudo
pola que camiñan algúns antropólogos que estudan
algunhas vilas galegas, como a vila de Noia que
estuda María Xesús Pena, a de Ribadeo que estuda
Manolo Rubal, as de Tui e Valença obxecto de estudo
de Enrique Couceiro, a de Palas de Rei, estudada por
Xerardo Pereiro, e a vila de Betanzos que ten sido
estudada polo profesor X. Antonio Fernández de
Rota. Outros antropólogos mostran máis preferencia

mestres ourensáns F. López Cuevillas,
R. Otero Pedraio e Vicente Risco, que,
polo demais, eran ‘veciños da porta’.

dun século de evolución da metodoloxía de investigación social, aquela etnografía clásica que el tan
ben cultivaba e na que amosou unha competencia
recoñecida, xa ten sido hoxe en día superada, entre
outras cousas, debido a que aquela Etnografía foise
convertendo nunha Etnoloxía que consegue salvala tradicional distancia entre o que os informantes
contan ó observador antropólogo e o que este recada
no campo de estudo mediante o emprego da observación participante e a metodoloxía de investigación
ó uso na actualidade.
Ven sendo, pois, no tipo de metodolóxica e enfoques
teóricos empregados onde se sitúan as diferenzas
que achamos nos actuais estudos que se levan a
cabo sobre as temáticas que ocuparon a D. Xaquín
Lorenzo. Cando ollamos o estudo de temas abor34
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Alfareiro de Buño. Debuxo de Conde Corbal.

por outros obxectos de estudo, ou analizan o primeiro nivel do contínuum que vai do mundo rural ó
mundo urbano, como o estudo da pequena e perdida
aldea de Ulfe da parroquia de Vilaúxe (Chantada),
elaborado pola profesora Julia Varela Fernández
(2004), ou mesmo algúns proxectos de quen escrebe
isto (Cfr. Fidalgo, 1988, 2001) elaborados co fin de ir
construíndo un discurso cientificamente válido que
permita superar esta oposición clásica dos dous planos da realidade galega que xa semella que estamos
a piques de superar.

Cando estamos rematando o
centenario conmemorativo do seu
nacemento e os setenta e cinco anos
desde a publicación dos seus primeiros
traballos, continúase en boa medida
a proceder no eido da investigación
dos elementos do sistema de cultura
tradicional, do xeito que el procedía
para contacto cos portadores de
saber daquela época. Hoxe en día
continuamos visitándoos nos seus

No que atangue, por último, á temática da cultura
material na que investigou Xaquín Lorenzo, tamén
se parte no momento actual duns métodos e teorías
diferentes dos que seguía D. Xaquín continuando a
liña iniciada pola xeración NÓS e proseguida polos
membros do Seminario de Estudios Galegos no
campo da Historia e a Etnografía. Pois todos aqueles
saberes e habilidades artesás que mobilizan “tecnoloxía tradicional”, consideramos hoxe que deben
abordarse a partir dun enfoque non reductible ó
mero aspecto de inventario e de manexo técnico, xa
que logo comprenden outra manchea de aspectos
que deben entrar no estudo que se faga deles. Mesmo

obradoiros e recibindo as informacións
‘in situ’.
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A Xeración Nós por Conde Corbal.

no que atangue á transmisión das habilidades técnicas a novos aprendices, "cada oficio desenrola seus
propios rituais e a miúdo súas formas particulares
de transmisión de saberes" (CHEVALIER & CHIVA,
1991:6). Polo demais, quen nos temos ocupado de
estudar algúns dos nosos colectivos artesáns tradicionais temos comprobado como mentres algúns
deles reservan o saber para transmitilo a membros
da familia, como aínda fan os fundidores de campás
actuais, outros como os canteiros, telleiros, ou afiadores, o transmiten a mozos alleos á parentela dos
respectivos patróns. Pero ademais o estudo debe
comprender, xunto cos imprescindibles aspectos
técnicos relacionados co desenvolvemento da actividade, aqueloutros relativos á aprendizaxe, linguaxe
especial de oficio no caso de que o teña, e a relación
do oficio que se trata cos clientes e a comunidade
onde o practica o artesán.

No que atangue, por último, á temática
da cultura material na que investigou
Xaquín Lorenzo, tamén se parte no
momento actual duns métodos e teorías
diferentes dos que seguía D. Xaquín
continuando a liña iniciada pola xeración
NÓS e proseguida polo Seminario de
Estudios Galegos no campo da Historia e
a Etnografía. Pois todos aqueles saberes
e habilidades artesás que mobilizan
“tecnoloxía tradicional”, consideramos
hoxe que deben abordarse a partir dun
enfoque non reductible ó mero aspecto
de inventario e de manexo técnico, xa
que logo comprenden outra manchea de
aspectos que deben entrar no estudo que

Polo demais, tamén se comproba que os oficios
non se achan sós, illados, como si se tratara dunhas monadas laibnianas, sen relación algunha cos
demais. Moi pola contra observamos que constitúen

se faga deles.
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un verdadeiro sistema de relacións ás veces complexas. Os pedreiros, canteiros, carpinteiros, ferreiros, ceramistas, cristaleiros, ebanistas, e outros
varios artesáns poden aparecer contribuíndo todos
eles na construción dunha mesma edificación aldeá,
non sendo difícil probar como o mestre Pedreiro
prepara a pedra, o canteiro a coloca na lugar axeitado do muro ou o vao que está a construír, axudado
polo albanel que distribúe o morteiro de recheo
entre as pedras. Ó mesmo tempo o carpinteiro está
a preparar a madeira que vai empregar nas divisións
horizontais e verticais da casa (armazón da cuberta,
fiestras, divisións internas e moblaxe), o telleiro
áchase confeccionando as tellas da cubrición, e o
ferreiro está invertido na construción das ferraxes
que se empregan na fixación de portas, ventás, e
nalgún mobiliario doméstico como a gramalleira e
potes de face-la comida para os animais e os homes.
Tamén o cristaleiro corta e prepara os vidros cos
que taparán os ocos das fiestras e galerías da casa
que se constrúe, e o ebanista pónse a construí-lo
mobiliario doméstico da cociña e cuartos de durmir. Polas mesmas datas, outros artesáns como o
cunqueiro ofrecen ó propietario do inmoble as
cuncas, culleres e garfos que precisa, o cacharreiro
as tarteiras, pucheiros e xeras, e a tecelá as sabas de
liño e mantas de la para as camas de durmir, e aínda
se podería continuar coa relación de profesionais
que integra este sistema de oficios relacionados,
portadores dunhas pegadas culturais que o investigador do tema tentará delimitar, estruturar e tratar
de comprender. Pois, sómente desta maneira conseguiremos deixar de considerar cada un estes oficios
artesáns como se foran un feito ou “cousa” illada
para pasar a tratalos –dándolle a volta á recomendación que fai E. Durkheim para o estudo dos feitos
sociais, na primeira regra da obra As regras do
Método Sociolóxico (Cfr. DURKHEIM, 1974), senón
como si se tratara dun “feito social total” seguindo
a invitación do clásico Marcel Mauss (1971). En
calquera caso considero, con N. Schlanger, que “o
feito técnico e un feito social coma os outros, e
debe ser estudado no seu contexto, na confluencia
das interpelacións que lle confiren o seu sentido”
(SCHLANGER, 2991: 122). Trátase dunha orientación de estudo que se debería cultivar aínda que,
para elo, sexa pequena a axuda que prestan os
estudos que se teñen publicado sobre esta temática
desde a perspectiva etnográfica e antropolóxica.
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Instrumentos dos cantorleiros: 1, zafra; 2, parafusa; 3,
martelo. Debuxo de Xaquín Lorenzo.

O mestre da etnografía, D. Xaquín,
contemplaba a descrición dos oficios
limitándose á presentación súa
da tecné dunha forma sinxela, e
ilustrándoa con logrados debuxos
do instrumental que constitúen os
signos e selos da actividade.
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Proceso de fabricación dun cesto.
Debuxo de Xaquín Lorenzo.
D. Xaquín tamén realizou o seu estudo dos oficios artesáns,
tendo en conta o grado de necesidade de sociedade
campesiña do especialista artesán, aspecto que o fará
deterse naqueles oficios artesáns relacionados coa produción
de bens inmobles e mobles moito máis que naqueloutros
relacionados co sector servizos.
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O mestre da etnografía, D. Xaquín, contemplaba a
descrición dos oficios limitándose á presentación
súa da tecné dunha forma sinxela, e ilustrándoa con
logrados debuxos do instrumental que constitúen
os signos e selos da actividade. Pero ditos debuxos
ilustrativos que son a mellor contribución á obra,
tamén se converte nuns indicadores das limitación
do autor, ó empregalos como un sabio recurso de
recheo dos vacíos de información dispoñible sobre
outros aspectos da actividade. Este feito ven a ser,
entre outros aspectos menores, no que me separa
do ‘Xocas’, xa que logo se trata dunha limitación
que debemos superar, sobre todo se procedemos
a observa-los oficios tradicionais observándoos
por colectivos de profesionais activos dedicados ó
exercizo dunhas actividades especializadas. Doutra
banda, D. Xaquín tamén realizou seu estudo dos
oficios artesáns, tendo en conta o grado de necesidade de sociedade campesiña do especialista
artesá, aspecto que o fará deterse naqueles oficios
artesáns relacionados coa produción de bens inmo-
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bles e mobles moito máis que naqueloutros relacionados co sector servizos. Por último, D. Xaquín
tentou integrar tódolos oficios nun sistema de relacións dentro da vida cotiá campesiña para, con elo,
mellor contribuír a ese obxectivo último da obra
Historia de Galiza, dirixida por R. Otero Pedraio,
da que constitúen unha parte, que consistía en
fundamenta-la identidade cultural diferenciada de
Galicia. Un obxectivo que hoxe en día non hai porque continuar perseguindo xa que logo o temos
conseguido abondo, o que permite que á hora de
aborda-lo estudo das actuais actividades artesanais
nos ocupemos máis das variedades e diferenzas
locais que amosan as materias primas e o desenvolvemento destas actividades polos portadores locais
que no das súas semellanzas, e comentamos este
estudo dos colectivos artesáns tratando de observalos facendo parte dun subsistema de cultura de
oficio, que abrangue unhas pagadas e unha identidade propia a este sector da nosa pluriactivide
campesiña tradicional.
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Xaquín Lorenzo
1907-2007

“Cen anos de recolla”
Baldomero Iglesias Dobarrio

Xaquín Lourenzo, Xocas, que nacera no
ano 1907 do século pasado tiña unha

Cantigueiro Popular da
Limia Baixa. Edición da
Deputación de Ourense
e do Museo do Pobo
Galego.

visión totalizadora da cultura galega que o
levou a tocar todos os campos da mesma.
Recolle con suma corrección, sen interese
historicista, sobre o pasado pero tamén
sobre o presente da súa época. Chega á
conclusión de incidir eficazmente nunha
visión que non debe ser parcial, nunha
recolla na que o material non estea illado,
senón adobiada con aqueles aspectos que

Xaquín Lorenzo

a integran no interese e no coñecemento,

recolle con suma

na explicación dese aspecto dentro da

corrección, sen

cultura, cos seus enlaces, as contextualiza-

interese historicista,

cións, o ambiente e a atmosfera na que se

sobre o pasado

desenvolve cada dato, cada relato atopa-

pero tamén sobre

do, cada información.

o presente da súa

Nós, o Mini e máis eu, levamos case

parte desa comunidade que estudamos e

corenta anos recollendo cultura tradicional.

na que fundamentalmente recollemos. Ese

Facémolo dun xeito primitivo e autodidac-

–cremos– é o mellor xeito que nos pode

ta. Sen présas e no vagar das horas longas

permitir, máis adiante, dar razón –como

dos invernos. Facémolo por inmersión: nós

a calquera outro– daquel ou daqueloutro

non somos especialistas de nada, pero

elemento recollido e que despois contamos

tampouco andamos picando por moitos

tal e como foi vivido. Non nos interesa a

sitios e quedando con aquilo que só se ve

cantidade nin a descrición máis ou menos

na superficie. Non, non. Queremos formar

obxectiva do que nos chama a atención

época.
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Colaboración de “Mini”
en Raigame nº 7

Nós, Mini e máis
eu, levamos case
corenta anos
recollendo cultura
tradicional...
Precisamos
identificar o medio
e sentirnos un
elemento máis
del. Precisamos
do envoltorio e
do envolvido... De
que vale recoller
unha cantiga se non
sabemos o que a
arrodea nin cal era
o seu motivo, as
súas condicionantes,
as razóns e
significados que a
facían propiedade
comunal e que

–quizais máis alonxada, anque menos

textos: grave erro. Recolliamos aspectos

facía que tivese

parcial– e que non ten en conta aos suxei-

inequívocos pero tamén moitas parcialida-

os atractivos

tos. Nós precisamos identificar o medio e

des, pequenas mostras que non amosaban

necesarios para

sentirnos un elemento máis del. Precisamos

o realmente grato e explicativo de cada

do envoltorio e do envolvido. E isto que

recolla, o todo que os envolvía, os datos

semella tan doado aprendémolo a forza de

íntimos de cada historia, os comentarios e

moitas equivocacións e de patear constan-

apreciacións máis sutís. De que vale reco-

temente as dimensións -que semellan- máis

ller unha cantiga se non sabemos o que a

pequenas do que podía ser considerado

arrodea nin cal era o seu motivo, as súas

superfluo á hora de definir un feito cultural.

condicionantes, as razóns e significados

Nun principio eramos máis escolleitos e

que a facían propiedade comunal e que

iamos directamente por aspectos determi-

facía que tivese os atractivos necesarios

nados da música, das cancións e os seus

para perdurar, facéndoa participativa e

perdurar.
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Colaboración de ” Mero”
en Raigame nº 7

        
Estes traballos
de recuperación
fanse, unicamente,
polo interese de
defender a nosa
propiedade, a
verdade que nos
posúe e que é a
dignidade toda dun
pobo... Estudando
canto vemos e
observamos estamos
diagnosticando
o pasado e,
probablemente,
garantindo un
coñecemento do

propiedade anónima e común. Só dese

das informacións e dos informantes. Nelas

xeito convocaban aos afectos, á danza

buscas e gardas, agardando datos novos e

ou á interpretación expresiva de calquera

importantes, que xorden espontaneamente

xeito, instrumental ou de voces. Mesmo

no descorrer das tardes a redor dun café

cando tiña o seu momento preciso e

ou duns pinchos. Levounos tempo apren-

axeitado, ou cando despois de determi-

der que non é certo que nós posuamos a

nados labores –de verán ou inverno– era

Cultura, senón que é a Cultura a que nos

requirida, sabendo por suposto quen era o

posúe a nós e “afortunadamente” trans-

protagonista que a debía iniciar e a quen

cende de nós. Somos nós os que pasamos

ía dirixida.

sobre dela e, xa que logo, debemos facer

futuro, sempre
incerto.

un acto de fonda humildade para cando
Aprendemos a valorar nas recollas poste-

esculquemos nos seus pousos, ser moi rigo-

riores. Aquelas nas que xa sabes o valor

rosos á hora de dar novas dese material
43
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Falou comigo e
o gran home das
recollas comentaba
precisamente,
facendo uso da súa

Xaquín Lorenzo.
Debuxo de Santy.

grande experiencia,
que os castros e
as construcións
non tiñan présa
por se descubrir e
amosar...mentres
que as recollas

que afortunadamente atopamos. Levounos

súas melancolías, festas, tristuras, cultos e

tempo saber que esa Cultura que ansia-

celebración, sentimentos e afectos, teimas,

mos, non só pretende reconstruír un pasa-

gastronomía...

do senón que é garante de futuro porque é

directas dos

un modo de sentir e de sentirse útil diante

Mais –como inconscientes descoñecedores

informantes, das

o mundo. Coa dignidade do propio. Cos

do moito que nos aporta– cada día se

que falabamos,

nosos sentimentos compartidos en perten-

produce unha ruptura enorme con todo

había que

za. A tradición é a escola dos sentimentos

aquilo. A industrialización, as présas, os

e da orixe. Lembremos que o peor que lle

cambios constantes, as readaptacións, as

pode pasar ás persoas é non sentir.

homoxeneizacións, os fluídos demográfi-

rescatalas xa do
esquecemento,

cos, as mestizaxes, as culturas enlatadas,

recollelas e recoller

Nesa tradición están os datos da econo-

as rotondas desorientadoras... Son rupturas

canto vestixio da

mía baseada no respecto polo medio,

coa vida sosegada que está en contacto

súa existencia

das técnicas ancestrais de supervivencia,

coa terra, observando o que pasa, vendo

puidese ser

das claves sociais de cohesión de todos

como medra a herba, como locen no ceo

recompilado. Isto si

os elementos que integran a comunidade,

as estrelas, como flúe o tempo. Nunha

da lingua e os códigos de comunicación

palabra: vivindo a cultura no seu propio

xuntos coas súas variedades e estruturas,

hábitat.

que era urxente e
necesario.

todas as artes en manifestación permanente marcando as lindes e os contornos de

Se por riba consideramos que a nosa

todas as formas expresivas, das paisaxes,

Cultura está nun momento moi fráxil, como

da construción, das solucións certeiras

legado histórico que perdurou no tempo e

aos problemas cotiás, dos argumentos

que chegou onda nós coa súa forza vital,

que producen satisfacción sabéndose na

temos que ser tallantes ao afirmar que non

orixe. Son crenzas, usos sociais, métodos

merece máis maltrato nin ser manipulada de

de traballo, produción literarias e tea-

calquera xeito senón pola contra, estudada

trais: a intimidade humana coa terra, as

con rigor e conformando aquel conxunto
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de formas de coñecemento e expresión,

míndolle adrede deformacións persoais

singular dos humanos que habitamos esta

ou copias con incorporacións foráneas

realidade, que está enraizada na mesma

forzadas, case sempre sen xeito e que –por

historia nosa. Sabemos que esta Cultura,

sorte– non perduran e acaban perdidas no

no noso país, está oficializada e perdida

esquecemento.

E

N

Z

O

polos corredores dun dirixismo asfixiante
que máis que favorecer, esteriliza. Ás veces

Isto que aquí relato, é o baseamento

mesmo dá noxo porque consigna unha

daquela última conversa. A que mantive-

cheirenta mediocridade. Menos mal que a

mos en Ourense co Xocas. Nós dabamos

xente da Cultura, realmente a que está polo

un concerto co Grupo A Quenlla nunha

labor, non quere formar parte dese coro

daquelas campañas de “Entre nós, en

adulador que todo o resolve con cartos e

galego”. Falou comigo, ao remate, e o

evasivas de “performance e de vangardas

gran home das recollas, xa moi velliño,

misteriosas –que precisamente obvian o

mestre do “labor de campo” feito coa máis

noso, din que é mestizaxe– e están auspi-

fina sensibilidade e prestancia, sabio e

ciadas por unha rara e minoritaria especie

sempre con toda a dignidade, comentaba

de seudointelectuais”. Na abundancia, fan

precisamente, facendo uso da súa grande

vídeos cos xenerosos diñeiros, rindo as

experiencia, que os castros e as constru-

grazas ou facendo carantoñas.

cións non tiñan présa por se descubrir
e amosar, que moitas veces era mellor

Sería oportuno lembrar que a Cultura á

agardar ao momento máis oportuno, que

que nos referimos, non se inventa senón

podían agardar baixo terra a facer o labor

que é un valor e que foxe das compo-

de análise e mostra con toda a prudencia

nendas, medrando á intemperie, libre e

e sen apuro. Mentres que as recollas direc-

protexida unicamente por todos nós. Esa

tas dos informantes, das que falabamos,

Cultura que moitas veces ignoramos, ou o

había que rescatalas xa do esquecemento,

que é peor: rexeitamos, ignorándoa. Sen

recollelas e recoller canto vestixio da súa

facer por saber nada dela.

existencia puidese ser recompilado. Isto si
que era urxente e necesario. Eu lembro ao

Estamos falando desa Cultura en serio,

Xocas ese día, contento e satisfeito tamén,

claro está. Da que ninguén debe agardar

de que antes de cantar cada peza e ao

sacar –polo menos dos seus estudos– ren-

amosar as nosas cancións tradicionais,

dibilidades económicas. Estes traballos de

fixeramos as contextualizacións oportunas

Levounos tempo

recuperación fanse, unicamente, polo inte-

de cada unha, aludindo a consideracións

aprender que

rese de defender a nosa propiedade, a

de significados, lugares de procedencia,

verdade que nos posúe e que é a dignida-

motivos e situacións que amosan, intérpre-

non é certo que

de toda dun pobo. Recóllense as esencias

tes e informantes, etc. Lembroume moito

básicas para a existencia, para esa singu-

o interese que tiña polo que faciamos e

laridade que a identifica e satisface. E non

aconsellounos sabiamente, animándonos

é a Cultura a que

debe ser luxada baixo ningunha razón ou

a recoller con moita delicadeza, sabendo

nos posúe a nós e

desculpa. Estudando canto vemos e obser-

que é un material moi fráxil e importante.

“afortunadamente”

vamos estamos diagnosticando o pasado

Que cómpre significar e deixar constancia

transcende de nós.

e, probablemente, garantindo un coñece-

ata do máis mínimo detalle, por pequeno

mento do futuro, sempre incerto. Facemos o

que pareza. Estivo de acordo tamén en que

seu diagnóstico. Non debe ser manipulado

as recollas mellores son aquelas que se fan

ese legado. Nin facer que evolucione a

con sosego, con dedicación e observancia,

golpe de impulsos forzados, de modas de

sobre todo das dimensións que escapan

conveniencia –segundo o momento e a

dunha primeira ollada que case sempre

oportunidade– ou precipitadamente, impri-

está falta de apreciación e rigor.

nós posuamos a
Cultura, senón que
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Os traballos de Xaquín
Lorenzo constituen un
testamento de toda a
nosa cultura “material”
creada e perfeccionada
ó longo dos séculos
polos devanceiros
e devanceiras.

(1992); A Coca e o mito do dragón

O Ribeiro: terra, auga e viño, con

(1993); A producción tradicional

J.A. López Martínez –fotografías–

Etnógrafo, historiador. Membro do

do ferro en Galicia: As grandes fe-

(2003); Os cruceiros (2003); Cruces

Padroado do Museo do Pobo Galego,

rrerías da provincia de Lugo (1994,

e cruceiros antigos de Vilagarcía

da ponencia de Antropoloxía Cultu-

2ª. ed. 2000, Premio de Investigación

de Arousa, con X.R. Marín Martínez

ral do Consello da Cultura Galega,

Deputación de Pontevedra); Arqui-

(2003); Historia do traxe popular

etc. Autor, entre outros, dos seguintes

tectura e tecnoloxía populares no

galego (2005); Román Martínez de

libros: O refraneiro do mar (1988,

val de Ancares (León) (1996); Ga-

Montaos, un facendista galego do

2ª. ed. 1993); A festa dos maios en

legos na Historia: Antonio Fraguas

século XIX (2006)... En decembro

Galicia. Unha aproximación histó-

(1998); Nos lindeiros da galeguida-

de 2003 publicou a primeira bio-

rico-antropolóxica ó Ciclo de Maio

de: Estudio antropolóxico do val de

grafía de Don Xaquín, na que fai un

(1989, Premio de Investigación De-

Fornela. Etnohistoria, Etnomusico-

minucioso estudio da vida e da obra

putación de Pontevedra); Aproxima-

loxía, Etnografía, con X.M. González

do ilustre sabio ourensán: Xaquín

ción etnográfica á cultura material

Reboredo e L. Costa Vázquez-Mariño

Lorenzo Fernández “Xocas”, 1907-

da montaña lucense: Notas históri-

(2002); La iglesia y el cementerio de

1989. Unha vida dedicada á Nosa

cas e situación presente (1991, 2ª.

Santa María a Nova de Noia, con

Cultura (colección “Memoralia”, Edi-

ed. 2000); As festas cíclicas do ano

Suso Xogaina –fotografías– (2003);

torial Toxosoutos).

CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ
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É POSIBLE
FACER AGORA
UNHA OBRA COMO
A DE XAQUÍN LORENZO?
Clodio González Pérez

O

ano 1962 saía do prelo en Bos

grandor do folio de texto e ilustracións

Aires o volume II da Historia

(351 figuras –algunhas dun só obxecto,

de Galiza dirixida por Ramón

pero outras con máis de 20– e 163 foto-

Otero Pedrayo: “Etnografía. Cultura

grafías), estas tamén do autor, porque

material”. Como se deduce do títu-

don Xaquín, ademais de etnógrafo, foi

lo, hai outra parte dedicada tamén á

un extraordinario debuxante e un bo

Etnografía, pero á “Cultura espritual”,

fotógrafo.

da autoría de Vicente Risco, no primeiro volume.

Nalgúns casos fai etnografía arqueolóxica, é dicir, describe obxectos que

Dende o intre da súa publicación, a

daquela (a década dos anos cincuenta

extraordinaria obra de Xaquín Lorenzo

do século pasado) xa non se usaban

converteuse na “biblia” da nosa cultu-

ou moi pouco, pero si a inmensa

ra tradicional, podéndose afirmar -e

maioría, constituíndo por tanto o seu

tamén xactarnos- de que poucas terras

estudo o testamento non só dunha

peninsulares contan cunha de seme-

época, senón de toda a nosa cultura

llantes características, cun testemuño

“material”, creada e perfeccionada ao

tan excepcional que abranga dende

longo dos séculos polos devanceiros e

a casa ata o carrexo: 739 páxinas do

devanceiras.
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Debuxo de Xaquín Lorenzo

O mundo rural e
mariñeiro en moitos
aspectos case se
desenvolvía como
dous ou tres séculos

A VIDA A MEDIADOS DO

transporte no medio rural, encargándo-

SÉCULO XX

se en moitos casos os arrieiros de levar
as mercadorías: o viño do Ribeiro ás

antes: os mesmos
apeiros, as mesmas

O mundo rural e mariñeiro en moi-

terras costeiras, e dende estas o peixe

artes de pesca...

tos aspectos case se desenvolvía como

(sobre todo curado: polbo, congro,

dous ou tres séculos antes: os mesmos

raia...) ás do interior. O medio de viaxar

apeiros, iguais cultivos, semellantes ou

máis cómodo e lixeiro era o tren, pero

as mesmas artes de pesca... A introduc-

ata mediados da década dos cincuenta

ción de innovacións fora moi pequena,

non se inaugura a liña Madrid-A Coruña

cinguíndose no campo case exclusiva-

(por Zamora, Ourense e Santiago de

mente ao arado de ferro, e no mar aos

Compostela), poñendo así en comuni-

motores nos barcos grandes, pois as dor-

cación grande parte das provincias de

nas e demais embarcacións tradicionais

Ourense e Pontevedra.

seguían sendo movidas polo vento coas
velas de sempre. Había algúns coches,

A Guerra Civil de 1936-39 e os anos

pero as vías de comunicación eran tan

de illamento que seguen fixeron que a

malas e deficitarias que o carro de bois

cultura tradicional se mantivese máis

non deixara de ser o principal medio de

tempo, dándose o caso que se cultiva-
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Había algúns
coches pero
as vías de
comunicación
eran tan malas
e deficitarias
que o carro
de bois non
deixara de
ser o principal
medio de
transporte no
rural

Debuxos de Xaquín Lorenzo
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innovacións, que sinalan o comezo da
súa desaparición que se materializaría
nas dúas décadas seguintes.

PODERÍASE FACER HOXE
ESTE LIBRO?

A situación actual é totalmente distinta
á de hai medio século, por eso non sería
posible facer un traballo das mesmas
características. Dígoo así con rotundidade, por se tratar dun tema que
Malia ter

coñezo ben: na década dos oitenta do

feito a

século pasado, xunto con Xosé Manuel

investigación

González Reboredo e Xaquín Rodríguez

principalmente

Campos, fixemos ao longo de varios

na época dos

anos e de varias tempadas en cada un

anos cincuenta,
Xaquín Lorenzo

ron terras que levaban ermas moitos

deles, un traballo de campo centrado

tamén aproveita

anos, e, como non se podía emigrar, de

nas terras dos Ancares naviegos (as

información

novo se volveron a prodigar os “casei-

pertencentes ao concello de Navia de

anterior, da

ros” que traballaban a terra allea pola

Suarna), coa pretensión de redactar un

metade dos froitos, nin os foros máis

estudo completo “Cultura espiritual” e

duros chegaron a tal nivel de usura!

“Cultura material”, seguindo a termino-

Durante este tempo non houbo inno-

loxía empregada na época de Xaquín

vacións, continuouse coas mesmas

Lorenzo– verbo da Serra de Ancares. O

das comarcas que

ferramentas, coidando igual o gando (o

devandito traballo publicouse en 1990

coñeceu en compaña

máis del “a medias” ou “á ganancia” –o

(I) e 1991 (II).

dos membros do

“amo” levaba a metade da ganancia–),

Seminario de

e ata se recuperaron cultivos coma o

Eu encargueime da parte “material”,

do liño, xa desaparecidos en moitas

o segundo volume. Non me foi doado

comarcas.

mencionar e, peor aínda, describir polo

súa nenez e
adolescencia,
en particular
procedente da Limia
Baixa e en xeral

Estudos Galegos:
Calvos de Randín,
Melide, Velle,

miúdo as construccións, os apeiros e as

Deza...

Xaquín Lorenzo fai o traballo de campo

pezas do enxoval, porque a maioría xa

nos anos de transición, en que se empe-

non se usaban ou ficaban abandonadas,

za a acentuar o esmorecemento da

restando unicamente obxectos fóra de

cultura tradicional, a notarse máis as

uso ou, sobre todo, restos. Grazas ás
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descricións das persoas maiores que
viviran plenamente a cultura antiga, e
aquelas que na súa nenez e mocidade
aínda era a predominante, puidemos
levar a termo unha reconstrucción fiable, pero en moitos aspectos xa de
carácter arqueolóxico.

A palloza (que eles coñece por “casa de
teito” para distinguila da “casa lousada”), que foi e aínda é o principal distintivo dos Ancares, xa non quedaba
en todo o concello de Navia ningunha
habitada de cote. As que mellor se
conservaban eran aquelas que seguían
sendo cortes e, polo mesmo, prendíase
o lume na lareira, senón todos os días,
si varios á semana, principal axente de
conservación do colmo e da madeira.
Nas terras lindeiras había algunhas no
Piornedo e en Balouta (esta poboación

Trátase dunha obra

xa na provincia de León), actualmente

feita nunha época

ningunha habitada. Os vellos contaban

de transición dunha

que cando naceran case non había

cultura a outra,

“casas” (cubertas con lousa) e, polo

Os maiores contaban como se desen-

imposible de levar

mesmo, a maioría dos veciños vivía en

volveu a vida ata os anos cincuenta,

a termo agora, o

pallozas, pero os novos –que naceran

moi distinta á da década dos oitenta,

algúns nelas–, xa viviran, en xeral,

empezando porque xa chegaban os

dende nenos nas casas.

vehículos a case todas aldeas e tamén a
luz eléctrica (a corrente producida fóra

mesmo que pasou co
Cantigueiro Popular
da Baixa Limia en
1973, que de non
ser recolleito antes

Este mesmo estudo levado a termo

da comarca, porque moitos dos lugares

de 1932 hoxe non

nos anos en que fixo o seu Xaquín

dispoñían dende antes de pequenas

existiría.

Lorenzo, sería moito máis completo,

centrais aproveitando a forza de vellos

porque daquela aínda estaban moitas

muíños, que xa daquela non moían,

habitadas e había veciños de abondo

pero por levar poucos anos de aban-

para informar.

dono aínda os había que conservaban
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o mobiliario completo, e non como

Lorenzo non se cingue a eses anos,

agora que non quedan máis que as

senón que tamén aproveita información

paredes).

anterior, da súa nenez e adolescencia, en
particular procedente da Limia Baixa, e,

A época en que fai o traballo de campo

en xeral, das comarcas que coñeceu na

Xaquín Lorenzo corresponde á miña

compaña dos membros do Seminario

nenez, por eso aínda me lembro per-

de Estudos Galegos: Calvos de Randín,

fectamente de como se vivía entón, así

Melide, Velle, Deza, etc.

como tamén das construccións, predominando principalmente no rural as

A súa obra céntrase sobre todo na

lareiras (as cociñas de ferro só as había

provincia de Ourense e, máis aínda,

nas casas ricas), os traballos do campo

nas terras de Lobeira, por ser as que

e os cultivos e as faenas do mar conti-

coñecía mellor. Orixe doada de deducir

núan case igual que como eran varios

polos nomes das pezas e dos traballos,

séculos antes, con pequenas innova-

pero con todo tentou que fose unha

cións. As novidades seguíanas traendo

obra para Galicia enteira: Na nomen-

os emigrantes, e as novas coñecíanse

cratura dos aparellos e das súas pezas

polas poucas radios que había.

cinguímonos ó máis corrente en toda
a Galiza, non dando por elo nota

Como queda dito, a Guerra Civil e os

do lugar preciso en que foron reco-

anos da posguerra alongaron a vida da

llidal-as verbas, e somentel-o fague-

cultura tradicional, en todos os aspec-

mos cando o tema de que se trata é

tos, dende a vivenda ata os medios de

excrusivo dunha localidade, como

traballo. Cómpre ter en conta que, malia

acontez co mazo de Ferreira Vella ou

a ter feito a investigación principalmen-

coas encaixeiras de Muxía e os seus

te na década dos cincuenta, Xaquín

arredores.
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testemuños de excepcional importancia para o coñecemento da cultura tradicional, de contido extrapolable tanto ás terras lindeiras, como
mesmo a grandes áreas, da que unha das máis coñecidas é Terra de Melide;
pero a de Don Xaquín ten a importancia se ser concibida para toda Galiza,
e atinou, pois moitas ferramentas e labores só se coñecen polas denominacións recolleitas por el, que remataron aceptadas por todos.

Trátase dunha obra feita nunha época de transición dunha cultura a
outra, imposible de levar a termo agora, o mesmo que pasou co Cantigueiro
popular da Limia Baixa en 1973, que de non ser recolleito antes de 1932
hoxe non existiría, como recoñece o propio compilador, contando daquela
con excepcionais informantes: a tía Margarida, que aos 90 anos presumía
de enfiar as agullas sen traballo; a tía Balbina, namentras lle contaba as
súas doenzas; a tía Avelina, vella fiandeira, que lembraba os seus anos
mozos namentras petiscaba nalgunha lamberetada...

Grazas a Xaquín Lorenzo sabemos moito da cultura tradicional dos devanceiros, da nosa, denominación que lle damos agora, pero que daquela –non
hai máis de cincuenta anos e semellan varios séculos– era a única que
existía, recolleita e estudada xusto nunha época crucial de esmorecemento e transición.
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No noso mundo urbano
circulan relatos por Internet
ou en follas impresas
catalogables como un
folklore do papelexo.
Todos teñen unha estrutura
comparable coa presente
nos contos tradicionais. Esta
razón é a que nos levou, ao
profesor Quitáns Suárez e
quen isto escribe, a incluír
algúns textos deste tipo na
antoloxía Galicia de conto.

XOSE MANUEL GONZÁLEZ REBOREDO

de Galicia. Autor de numerosas publicacións entre as que destacamos:

Catedrático de Instituto e investi-

Lendas de tradición oral. A festa

gador. Doutor en Filosofía e Letras

de S. Xoán. La invención del estado

(Historia) pola Universidade de San-
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FOLKLORE RURAL
E NEOFOLKLORE
URBANO

(*)

Xosé Manuel González Reboredo
(*) Este escrito é unha versión resumida, e con algúns pequenos
retoques, de outro que, case co mesmo título, foi publicado no
libro V Xornadas Internacionais de Cultura Tradicional. A tradición
oral. Ed. Asociación Cultural Canle de Lira, Carnota, 2004.

Sobre as orixes da ciencia do folklore
A curiosidade polas tradicións do pobo adquiriu
unha dimensión destacable na transición do século
XVIII ao XIX, xustamente nun momento no que
unha nova sociedade estaba a nacer en Europa. Con
anterioridade, as diferencias entre o pobo baixo e iletrado e as clases ou estamentos superiores en poder
ou saberes, aínda que evidentes, non eran tan acusadas no que a trazos de cultura compartida se refire.
Pero a partir do momento histórico citado abriuse
unha fenda máis ampla entre os que controlaban a
cultura e a tecnoloxía e os que seguían ancorados
en formas culturais locais. Especialmente o campesiño, en boa medida o artesán e o mariñeiro, acabaron sendo considerados como portadores dunha
tradición que contrastaba coa nacente civilización
científico-tecnolóxica. No mundo contemporáneo
superpuxéronse unha Gran Tradición, con vocación
universalista, e unha Pequena Tradición –Redfield
dixit –aparentemente máis local, baseada na oralidade e conservada polo que o folklorista italiano R.
Corso chamou o popolino.

O entusiasmo por este popolino provocou que a
ciencia do folklore se constituíse nunha póla do
saber para documentar unha tradición oral, un Lore
do Folk, que, de non ser recollido, corre o risco de
quedar no anonimato. Esa foi a primeira intención
do creador do concepto de folklore, W. Thoms, e dos
seguidores seus, quen fundaron a Folklore Society de
Londres en 1878. A amplitude do folklore e as dúbidas sobre os seus lindeiros fixeron que nuns casos se
incluísen dentro da súa competencia aspectos como
formas lingüísticas, festas, crenzas, a chamada medicina popular, e outros relacionados coa organización
social. Así sucede, por exemplo, no amplo cuestionario elaborado pola sociedade El Folklore Gallego,
constituída na Coruña en decembro de 1883 e presidida por Dª Emilia Pardo-Bazán. Pero esta amplitude
temática quedou, as máis das veces, restrinxida a
aqueles aspectos que tiñan unha verbalización moi
evidente, especialmente a literatura oral e a música,
centrándose a investigación no que os folkloristas
americanos chaman Verbal Art.
55
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oral foron como fósiles dun pasado máis ou menos
remoto, pois se pensaba que neles persisten vellos
mitos, crenzas e saberes de estadios anteriores polos
que pasou unha sociedade concreta, ou a humanidade en xeral, na súa evolución cultural. O coñecemento do folklore serviu, en consecuencia, para ampliar
o discurso da historia. Por iso G. L. Gomme, secretario da citada Folklore Society, definiu o Folklore
como a ciencia das supervivencias. A idea tivo éxito
e dotou ás investigacións dunha primeira finalidade
sólida, a de axudar a reconstruír o pasado. Nesta
liña, investigadores do século XX, como o arxentino
Carlos Vega, seguiron a considerar que o pobo é o
conxunto de individuos que usufructúa as supervivencias. Máis preto de nós, os folkloristas, etnógrafos e historiadores galegos de finais do século XIX e
primeira parte do XX –M. Murguía, V. Risco, o meu
mestre F. Bouza-Brey, Xesús Taboada, etc.– tamén se
esforzaron por atopar pegadas do pasado nos costumes e narracións do pobo campesiño e mariñeiro.

Unha tradición oral en declive

Gravado de Emilia Pardo Bazán por J. Cuevas.
A amplitude do folklore e as dúbidas sobre

Dentro do campo do folklore sempre tivo relevancia
a recolleita de narracións orais clasificables nas categorías de conto ou lenda. As coleccións publicadas
por diversos investigadores, dende o século XIX
ata os nosos días, amosan unha clara relación dos
temas e protagonistas cun universo cultural afastado
dos espazos urbanos contemporáneos. Nas lendas
e os contos descubrimos que os personaxes son
santos, encantos, princesas, reis, cregos, labregos,
boticarios, escribáns ou animais propios da fauna
do país, especialmente algúns, como o raposo e o
lobo. En xeral, todos eles son representativos dun
marco cultural alleo ao actual mundo urbano, ou,
cando menos, non ocupan un lugar central nas súas
inquedanzas.

os seus lindeiros fixeron que nuns casos
se incluísen dentro da súa competencia
aspectos como formas lingüísticas, festas,
crenzas, a chamada medicina popular,
e outros relacionados coa organización
social. Así sucede, por exemplo, no amplo
cuestionario elaborado pola sociedade
El Folklore Gallego, constituída na Coruña
en decembro de 1883 e presidida por
Dª Emilia Pardo-Bazán.

Por riba dos matices que poidamos atopar nas recolleitas e análises do folklore, a realidade é que o
obxectivo de conservar as manifestacións da cultura
oral do pobo foi un dos motores iniciais da ciencia
encargada de estudalas. Mais é evidente que un
obxectivo unicamente coleccionista non abonda
para constituír unha disciplina. Para que, pois, podía
servir o folklore?

As coleccións de contos galegos publicadas recentemente foron, con certas excepcións, sacadas de xente
de idade que aínda conserva a memoria de contextos
de hai corenta, cincuenta ou sesenta anos, nos que
estaba vixente unha cultura que, malia influencias do
universo tecnolóxico, podería ser cualificada como
tradicional. Unha sondaxe de urxencia que fixen no
apartado de “contos de animais” da colección compilada por Camiño Noia serviume para comprobar

Para os creadores da ciencia do folklore, e os seus
continuadores,os materiais conservados na cultura
56
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que, sacado algunha mostra illada, os informantes
son veciños ou naturais de aldeas e de pequenas
vilas, e que a media de idade é bastante avanzada:
o 75% dos homes e o 67% das mulleres contaban,
no momento de proceder á gravación dos relatos,
con 70 anos ou máis. Estes datos préstanse a varias
lecturas, mais hai unha evidente, a de que reflicten o
envellecemento da poboación rural e a conseguinte
descampesiñización –neoloxismo que tomo de Xosé
Carlos Sierra Rodríguez– do noso país. Non quero
dicir con isto que algunhas das narrativas tradicionais
non poidan ter unha certa cabida na nova situación
mediante unha axeitada contextualización. O único
que pretendo é sinalar que a sociedade do automóbil,
do ordenador, do teléfono móbil e da televisión non
ten no corpus de narrativa oral do pasado un modelo
que reflicta plenamente a súa situación.

¿Existe un folklore da sociedade tecnolóxica?
Fermín Bouza-Brey. Debuxo de Conde Corbal.

Dominadas pola idea subxacente de que só é folklore o propio do mundo labrego, artesá e mariñeiro,
as coleccións de narrativa oral fomentan na xente
o convencemento de que o auténtico folklore está
na cultura rural. En consecuencia, a liquidación da
sociedade que reproduce estas formas culturais leva
consigo a desaparición do folklore, ou, cando menos,
a súa redución a ámbitos cada vez máis restrinxidos.

Os folkloristas, etnógrafos e
historiadores galegos de finais
do século XIX e primeira parte do XX
–M. Murguía, V. Risco, o meu mestre F.
Bouza-Brey, Xesús Taboada, etc.– tamén
se esforzaron por atopar pegadas do
pasado nos costumes e narracións
do pobo campesiño e mariñeiro.

Non hai, xa que logo, posibilidades de futuro para o
saber do pobo? Nas últimas décadas desenvolveuse
en países como USA unha corrente de investigación
sobre o que podemos denominar o folklore urbano,
ou o folklore do imperio do papelexo, e tamén por
todo Occidente saen do prelo coleccións das chamadas lendas urbanas. Segundo indican A. Dundes e
C. R. Patger, calquera grupo que comparta un factor
común pode ser portador de folklore. Consonte
con isto, é lóxico afirmar que un sindicato, ou unha
empresa, ou un servizo público, ou unha rede de
centros de ensino, ou os afeccionados a Internet,
teñen capacidade de xerar folklore e transmitilo por
medios orais ou doutra maneira.

vivencias do pasado ou con verbal art, hai que valorar esta faciana da cultura humana como un medio
de comunicación que utiliza diversos soportes para
transmitir de maneira socializada ideas , valores,
crenzas e críticas en espazos e/ou circunstancias
informais e marxinais en relación coas fixadas
pola dimensión normalizadora de toda sociedade e
cultura. A partir desta óptica é posible recoñecer que
tanto un relato oral da cidade como un texto transmitido por Internet poden reunir unha boa parte das
características do feito folkórico. A definición obriga,
de novo, a considerar a ciencia do folklore como
unha “ciencia das sobras”, é dicir, como un saber que
recolle, clasifica e analiza materiais desbotados ou
marxinais para as outras ciencias.

Este novo universo esixe unha actualización, mellor
diríamos redefinición, do concepto de folklore.
Fronte á idea restritiva que iguala folklore con super57
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acabo de dicir, metalinguaxes que son bastante
universais. O feito pode explicarse en razón de que
os máis deles non son propios de Galiza, senón que
circulan nas redes actuais de comunicación. Con
todo, segue a ser motivo de alarma que neste novo
folklore non apareza a lingua galega cunha maior
representación. Como xa teño advertido noutras
ocasións, os galegofalantes deben facer un esforzo
para que o folklore do papelexo sexa espallado
tamén no noso idioma.

Ademais de crear,
recuperar tamén o vello folklore

Na miña introdución ao libro Galicia de lenda anunciei a importancia que tería incluír nunha antoloxía
futura o noso neofolklore, malia o problema da
carencia de estudos ao respecto en Galiza. Porque no
noso mundo urbano circulan relatos por Internet ou
en follas impresas catalogables como un folklore do
papelexo. Todos teñen unha estrutura comparable coa
presente, por exemplo, nos contos tradicionais. Esta
razón é a que nos levou, ao profesor Quitáns Suárez e
quen isto escribe, a incluír algúns textos deste tipo na
antoloxía Galicia de conto. Citarei uns exemplos alí
amosados como ilustración das miñas verbas.

A creación dun novo folklore non impide que
vellos temas do folklore clásico cheguen a encontrar
acougo en contextos urbanos. Deseñada a ciencia do
folklore como un saber encamiñado a coleccionar,
clasificar e estudar os materiais da tradición oral dos
pobos, só foi necesario dar a coñecer eses materiais
para que, unha vez situados nun contexto propio da
emerxente civilización urbano-tecnolóxica, fosen
utilizados con obxectivos ben diferentes dos orixinarios. Sacados do ámbito da oralidade, sometidos
aos necesarios retoques e interpretacións, postos por
escrito ou difundidos mediante medios audiovisuais,
os contos, ou as cantigas, ou as lendas, adquiriron
funcións secundarias de moi diverso alcance.

Algúns abordan o universal tema do amor entre
homes e mulleres, moi presente na literatura oral
tradicional, como os titulados Romance de la derivada y el arcotangente e Actualización Novia 6.0
a Esposa 1.0. Pero no primeiro caso o conto utiliza
a metalinguaxe propia das matemáticas, e no segundo aparece con profusión a tamén metalinguaxe da
informática. Por medio de fotocopias transmitíronse,
ou transmítense, outros relatos de temática diferente. Nos titulados ¿Quién debe ser el jefe?, De funcionarios e Regata Galicia-Xapón, aparece con moita
claridade unha crítica das deficiencias derivadas da
complexidade organizativa dos servizos públicos ou
do organigrama das empresas.

Estas reciclaxes de materiais extraídos da oralidade tamén inspiraron, ou inspiran, fenómenos de
carácter político, social e cultural que non podemos
desprezar. Lembro, como exemplo, que os contos
recollidos, adaptados e posteriormente publicados
polos irmáns Grimm, ou por Andersen, etc. serviron
para entreter, e educar, a nenos e non tan nenos
en escolas ou salas de estar de familias burguesas.
Semella que os europeos foron conscientes de que
a uniformidade tecnolóxica, de utilidade para algunhas cousas, non era capaz de encher plenamente o
seu desexo de atopar uns relatos para gozar, para
transmitir crenzas e valores ou para dispoñer de referentes que os diferenciasen con respecto a outros.

Unha importante novidade nestes textos é que a
case totalidade dos que dispoño están en castelán. A
presenza desta lingua é frecuente, de maneira intercalar ou lexicográfica, sintáctica e morfolóxica, nos
relatos da tradición rural. Pero agora o fenómeno é
moito máis acusado porque aparecen integramente
en castelán, por moito que algúns introduzan, como

As reinterpretacións, e as conseguintes versións
actualizadas, dun conto con orixe na tradición oral
e logo difundido universalmente, o de Carapuchiña
a Roxa, poñen de manifesto a capacidade de adapta58
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ción a novos contextos dun vello tema oral, segundo
ben documentou Catherine Orenstein. Como mostra
destas adaptacións lembrarei que un calendario de
peto que circulou por Galicia hai uns anos--eu conseguino nunha barbería, que o daba como propaganda--, representaba a Carapuchiña como unha fermosa
moza vestida con roupa "sexy", e o lobo estaba ao seu
carón con pinta máis de can de palleiro que de fera
salvaxe, cousa nada sorprendente se temos en conta
o que lle di a moza: Déjate de cuentos, de ahora en
adelante, si quieres comerme algo, son 150 euros.
Soamente nunha sociedade como a nosa, na que a
muller ten en grande parte conquistado o seu dereito a dispor de liberdade, é admisible unha divertida
transformación deste tipo na protagonista, e tamén
no lobo, símbolo seguramente dun universo masculino que debe aceptar a nova situación, aínda que sexa
con resignación e sorpresa.

Unha invitación a afondar no neofolklore
Como antes indiquei de pasada, non contamos en
Galiza con estudos rigorosos sobre o neofolklore da
sociedade urbano-tecnolóxica e sobre a adaptación do
vello folklore a novos ámbitos. E creo que resulta axeitado que os investigadores comecen a se ocupar deste
campo, sen prexuízo de seguir recollendo folklore
rural e afondando no seu estudo. Fenómenos como o
dos contacontos, tan de moda nos últimos tempos, ou
novas lendas urbanas, ou os textos que periodicamente se difunden pola rede informática, son documentos
que nos axudan a entender aos homes e mulleres dos
nosos días, exactamente igual que o folklore "clásico"
axuda a entender a sociedade que o xerou.

Na miña introdución ao libro
Galicia de lenda anunciei a
importancia que tería incluír
nunha antoloxía futura o noso
neofolklore, malia o problema
da carencia de estudos ao
respecto en Galiza.
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É POSÍBEL
UNHA EDUCACIÓN
PERMEABLE Á CULTURA POPULAR?
Xosé Manuel Cid

A educación na súa primeira función

cultural dos pobos e das persoas que

do papel que están a desempeñar,

social é transmisión da cultura das

o conforman, é tamén o principal

ou instálanse na consciencia de que

xeracións adultas aos máis novos,

perigo para a transmisión da cultura

iso obxectivamente é correcto.

polo que o elemento esencial dos

popular.

procesos educativos ao longo da

Tanto a educación escolar, como

historia tiña que ser necesariamente

Isto pode explicarse polo papel des-

a que se programa en institucións

os saberes que cada comunidade vai

empeñado pola escola para a lexiti-

de educación non formal, instalouse

creando e transmitindo de maneira

mación dun determinado tipo de cul-

nese paradigma tecnocrático, desde

natural ou de xeito máis ou menos

tura, relegando ao nivel de incultura,

o cal non se cuestiona a función

inconsciente.

o que non se axusta a ese patrón.

ideolóxica que se desempeña, e só

Esta función ideolóxica do sistema

preocupan as técnicas que garan-

Cando e porque se rompe entón esa

educativo foino distanciando da cul-

ten eficacia na consecución duns

cadea de transmisión que nos leva

tura popular, mentres situaba como

obxectivos aos que se lle da un valor

a afirmar que o patrimonio cultural

obxectivo principal a lexitimación e

absoluto e obxectivo.

inmaterial galego-portugués se está

imposición dunha cultura dominante,

perdendo de maneira preocupante

allea aos nenos que frecuentaban a

Só así se entende como, a pesares

nos últimos tempos? Que nos fai

escola na Galicia rural, e negadora

da proliferación de novas correntes

pensar que se precisan de medidas

do valor intrínseco dos coñecementos

de pensamento pedagóxico ao longo

urxentes para a súa conservación,

que portan os estudantes cando che-

do século XX, estas non teñen a acep-

difusión e introdución nas institucións

gan á escola, e de todo o sistema de

tación desexada no nivel da práctica

escolares e socioeducativas?

cultura no que eses coñecementos se

educativa. Volvendo á cuestión que

integran.

nos ocupa da cultura popular, na

Paradoxicamente foi a xeneraliza-

miña formación pedagóxica iniciada

ción da escolarización unha das

Esta cultura dominante vaise conver-

nos anos setenta puiden disfrutar das

principais ameazas para o ensino

tindo tamén nunha ideoloxía domi-

lecturas de obras extraordinarias de

das propias tradicións culturais. Algo

nante, que ten nos propios docentes

educadores que propugnaban a rela-

que historicamente é unha conquista

os principais defensores e executores,

ción da escola co entorno, e mesmo

innegable para a elevación do nivel

que ou ben non toman consciencia

contei con profesoras e profesores

61

~

RAIGAME 27 [n].indd 61

19/11/07 18:20:01

C

E

N

T

E

N

A

R

I

O

X

A

Q

U

Í

N

L

O

R

E

N

Z

O

Unha educación posible
e urxente
Efectivamente, a tendencia do sistema educativo a desempeñar unha
función reprodutora e favorecedora
da cultura dominante non é lineal ao
longo das décadas, pois en determinadas etapas ponse en cuestión esa
función, non só pola teoría pedagóxica, senón por accións de goberno determinadas ou pola acción
de movementos de profesorado ou
movementos sociais.
Por iso, introducir o estudo do
Patrimonio Cultural Inmaterial no sistema educativo ou nas prácticas da
educación non formal é unha tarefa
posible, e tamén urxente, pois as
condicións que hoxe fan posible esa
práctica pedagóxica poden non ser
tan favorables noutro momento. Estas
no Colexio Universitario que nos

que foi a escola ao longo dos dous

mesmas expresións eran utilizadas

levaban de excursión a Chandrexa

séculos pasados. A educación social

por Rafael Grasa, (1984) referíndose

ou a Entrimo durante algún ponte da

que se consolida nas últimas décadas

á Educación para a Paz, antes inclu-

primavera, coa escusa de “realizar

a través de múltiples institucións e

so de que a lexislación educativa

estudios antropolóxicos da aldea” na

programas tampouco se fixa como

se referise aos eixes transversais.

que ocasionalmente estableciamos o

un dos seus eixes básicos o desen-

Foi precisamente esa chamada de

campamento.

volvemento da comunidade ó redor

atención, de alguén que dinami-

das súas potencialidades culturais e

zaba un Seminario Permanente de

Todo parecía evidente e fácil de tras-

comunitarias, aínda que ese segue a

Educación para a Paz en Badalona,

ladar ao ensino de xeito automático.

ser o seu punto de partida teórico.

unido á proliferación doutros escena-

Pero pasaron os anos e non facemos

rios favorábeis (xornadas, encontros,

mais que constatar que o sistema

Neste panorama ten sentido formular

congresos, declaracións…) o que

educativo segue a desempeñar a

a pregunta coa que titulamos este

estimula aos lexisladores, aos cole-

súa función reprodutora da cultura

artigo. Unha pregunta semellante

gas de profesión e á sociedade no

dominante e segue a vivir de costas á

á que formulaba Moacir Gadotti

seu conxunto.

cultura popular. As numerosas expe-

(2007) nun Congreso de Pedagoxía

riencias que tentan mudar a situación

Social recentemente realizado en

En relación coa cultura galega,

son illas nun óceano no que o habi-

Allariz, Unha pregunta á que pode-

estamos no momento histórico en

tual permanece inalterable.

mos

afirmativamente,

que alguén dixo que era urxente e

debido precisamente a ese bagaxe

responder

posible. Posiblemente se veña dicin-

A esta función da escola veñen a con-

teórico. O feito de que a teoría non

do desde hai tempo, sen que a

tribuír de xeito multiplicador as ten-

se vexa reflectida na práctica, non

idea teña moita acollida no mundo

dencias globalizadoras neoliberais

significa que non sexa posible en

pedagóxico. Pero entendemos que,

que predominan nos últimos anos,

algún momento intentalo en novos

desde 1995, a iniciativa de Ponte

con novos medios de difusión e lexi-

contextos educativos formais ou non

nas Ondas, de conectar o mundo

timación mais poderosos aínda do

formais.

educativo coa cultura propia galego62
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portuguesa, de sensibilizar á socie-

normativa reguladora que, dunha

dade sobre o valor desta cultura, de

vez por todas, supoña unha verda-

protagonizar unha intensa actividade

deira vontade política de reforma

de difusión, especialmente a través

educativa.
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da radio, internet e outros medios
de comunicación, e de presentala
como Candidata a Obra Mestra da

O camiño andado

Humanidade, diante da UNESCO,
creou un escenario propicio para

Nesta conxuntura de ventos favorá-

un traballo educativo mais grato no

beis, pero coa indiferenza da admi-

futuro en relación co patrimonio, e

nistración educativa, é importante que

unha autoestima maior por parte dos

os movementos educativos e culturais

portadores dese patrimonio.

non se desmoralicen e permitan suplir

fomentaba a radio interescolar, co

esas deficiencias normativas. Nun

obxectivo de buscar elementos cultu-

A idea prendeu en moitos secto-

repaso, que fixo M. Atanes, dos des-

rais transfronteirizos, e procurar pon-

res sociais, cun papel central do

eños curriculares base, publicados no

tes que eliminasen as barreiras de

sector educativo, pero con eco no

DOG a principios do verán, para ana-

comunicación que se construíron con

mundo cultural –ao mais alto nivel

lizalos no debate do Plan Estratéxico,

estas fronteiras, tanto entre pobos

do goberno galego-, no ámbito da

arriba citado, encontrou que só algúns

veciños da raia galego-portuguesa,

investigación, da Universidade, do

obxectivos das áreas de coñecemento

como entre pobos máis afastados,

asociacionismo, da empresa e dos

do medio, de educación física e de

portadores de elementos culturais e

medios de comunicación. Desde esta

educación artística, no nivel prima-

lingüísticos semellantes.

plataforma nace o proxecto Ronsel,

rio, fan referencia ao patrimonio. En

neste mesmo ano 2007, co propósito

secundaria, nas mesmas áreas, de

Naceu cos seguintes obxectivos,

de elaborar e por en marcha o Plan

xeito aínda mais superficial.

(Veloso, 1996:57):

Estratéxico do Patrimonio Inmaterial,
intentando involucrar no mesmo, a

Ten que ser a iniciativa dos centros, a

Establecer unha ponte de comu-

sectores políticos, técnicos, estudo-

iniciativa dos colectivos de profesora-

nicación con Portugal e os países de

sos, portadores e demais protagonis-

do e das asociacións dinamizadoras

lingua e cultura portuguesa.

tas deste patrimonio.

do entorno da escola, as que se
adianten aos lexisladores, e apro-

Desenvolver accións de difusión

Isto é realmente esperanzador, coa

veiten as posibilidades que a lei per-

e promoción da cultura galego-por-

única salvidade da escasa implica-

mite, a través de temas transversais,

tuguesa.

ción do sector educativo a niveis de

autonomía dos centros, etc, para ir

decisión institucional, cunha aposta

mais alá nunha educación centrada

Difundir entre o alumnado o

decidida por incorporar ao currículo

no entorno próximo, na recuperación

coñecemento da cultura portuguesa

o estudio, coñecemento, valoración e

cultural, transmisión e recreación da

e viceversa, co obxectivo de fomen-

estima do patrimonio cultural, tanto a

mesma.

tar o mutuo coñecemento da cultura

través de decisións normativas como

común que nos une.

a través de políticas favorecedoras

Nesta liña teñen camiñado diversos

deste principio pedagóxico, entre

movementos de renovación peda-

Fomentar entre o alumnado o

as que se encontra a política de

góxica, desde antes do período

uso e a valoración da lingua galega

formación inicial e permanente de

democrático, e tense dado un salto

e portuguesa e difundir no ámbito

profesorado. Na inicial, referíndonos

cualitativo importante, a mediados

educativo a existencia do idioma

ao ensino básico, hai tamén grande

dos noventa, coa posta en marcha

galego e portugués.

responsabilidade da Universidade,

do proxecto Ponte nas Ondas.

pero referíndonos aos niveis medios,

Fomentar o emprego dos moder-

as carencias nesa formación son

Ponte...nas ondas! é unha experien-

nos medios de comunicación entre o

moito mais acusadas, e falta esa

cia pedagóxica que na súa orixe

alumnado para conseguir cidadáns
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preferente (gastronomía, literatura,

Patrimonio Oral e Inmaterial. Nese

rotas turísticas, xeografía etc.) para

ano realizáronse nas escolas exposi-

desenvolver na programación cos

cións, murais, recolleitas de adiviñas,

alumnos e alumnas.

xogos tradicionais, receitas de menciña tradicional... e un amplo abano

A edición do ano 1998 deu paso

de actividades impulsadas a partir

á retransmisión da programación a

desta iniciativa. (Cid, Veloso, Feijoo,

través de Internet, feito que permitía

2007). Tomase a decisión de iniciar

abrir a experiencia, a todo o mundo

a partir deste mesmo ano os trámites

E así lanzouse a proposta a través

para presentar diante da UNESCO a

da Web e a compañía Telefónica

Candidatura de Patrimonio Inmaterial

con coñecemento crítico dos mes-

encargouse de realizar a transmisión.

Galego-Portugués, para que este

mos.

Ponte... nas ondas! chegaba naquel

organismo declarase este patrimonio

ano a escolas de Cáceres, de Braga,

cultural común como Obra Mestra

Coñecer a radio como medio de

de Sarria e mesmo á cidade de

da Humanidade. A complexidade da

comunicación, diferenciando a lin-

Pontevedra. Por correo electrónico

tarefa fixo que se establecese o hori-

guaxe e os soportes que emprega, e

aínda se fixeron novos contactos e

zonte da terceira proclamación pre-

sendo capaz de apreciar criticamen-

ademais, comezou a interesarse pola

vista para o 2005 como marco dos

te os elementos de interese expresivo

experiencia, poderosos medios de

traballos. (Veloso, 2007). Comezaron

e estético.

comunicación: emisoras de radio de

tamén as Mostras da Oralidade

ámbito estatal, de Portugal e canais

Galego-Portuguesa, que cada

Desenvolver a fomentar o empre-

de televisión, ademais de participar

ano completaban o traballo escolar,

go das Tecnoloxías da Información

novas escolas a través de internet,

cunha festa extraordinaria.

e da Comunicación entre os xoves

entre elas o Colexio Pedro II de Río

como un medio de comunicación útil

de Janeiro. Comezaron a colaborar

O traballo a prol da Candidatura,

e áxil.

prestixiosos artistas na experiencia:

o incremento das colaboracións e

UXÍA e JOÃO AFONSO grava-

a exposición “10 anos unidos

Co andar do tempo, decidiuse

ron no ano 2000 un tema conxun-

Ponte... nas ondas!!”, crearon

ampliar a experiencia inicial, consis-

to para ser estreado en exclusiva

unha alta motivación nos escolares

tente nun día de radio interescolar,

durante a programación. “O cantar

e nos demais participantes nas edi-

para que non fose só unha única xor-

galego” de Zeca Afonso é o tema

cións de 2004 e 2005. Foi o momen-

nada, senón que tivese proxección

escollido para dar entrada a estas

to dun importante recoñecemento

no currículo escolar e unha maior

colaboracións artísticas. A eles sumá-

europeo: O EBLUL (European Bureau

presenza nos centros educativos. A

ronse nos anos seguintes: Mercedes

For Lesser Used Languages), orga-

partires do ano 1997 proponse que

Peón, Dulce Pontes, Caetano Veloso,

nismo consultivo da Unión Europea

cada nova edición se lle dedique a

Chico Cesar, Filipa Pais, Milladoiro,

e da UNESCO que se encarga de

estudar e a divulgar un dos concellos

Manu Chao, Pinto D´Herbón, Fausto,

estudar e defender as linguas minori-

do entorno. Así, no ano 97 divul-

Daniela Mercury, Fuxan os Ventos,

tarias, na reunión do ano 2004, que

gouse o Concello de Salvaterra de

Gaiteiros de Lisboa, Treixadura,

tivo lugar en Flesbourg (Alemaña),

Miño, no 1998 estudouse Monçao,

Xistra de Coruxo, Cabaquiños de

Ponte...nas ondas! foi convidada a

no ano 1999 foi para estudar Arbo

Lovelhe...

presentar a experiencia. No Plenario

e Melgaço, co gallo da inauguración

do EBLUL, recoñeceuse por unanimi-

da nova ponte entre as dúas locali-

No ano 2001 a UNESCO falla

dade que a experiencia era merece-

dades e no ano 2000 chegoulle a

as

das

dora do maior recoñecemento, como

quenda a Tui e Valença do Miño. O

Obras Mestras do Patrimonio Oral

experiencia innovadora que axuda

equipo de organización subministra-

e Inmaterial e o eco destas pro-

á consolidación e desenvolvemento

ba ampla información sobre a loca-

clamacións chega ao entorno de

dunha lingua minoritaria e recoñeceu

lidade a estudar e con ela, en cada

Ponte... nas ondas! que decide dedi-

a experiencia como “modelo de

centro educativo elixíase o motivo

car a VIII edición do ano 2002 ao

boas prácticas”.

primeira

proclamacións
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O seguinte curso foi o da preparación

Así estudáronse e elaboráronse mate-

da candidatura, con importante des-

riais sobre os curros, cantigas tra-

pregue de actividade, reflectida na

dicionais, entroido, oficios, contos

páxina Web da Candidatura, www.

refráns…etc. que despois se concre-

opatrimonio.org, que se sumaba á

taron nos programas radiofónicos.

web da propia asociación pedagóxi-

O 6 de maio de 2005 emitiuse a

ca: www.pontenasondas.org.

edición posiblemente mais importante
da historia de Ponte nas Ondas. Un

Nesta altura a programación xa era de

novo proxecto daba lustre á experien-

24 horas, realizada desde nove estu-

cia: Meniños Cantores. Unha nova

dios de radio e desde a Radio Galega.

faceta entra en Ponte...nas ondas, a

Rádio Ecos da Raia de Monçao,

edición e o traballo audiovisual. 17

Rádio Ines Negra de Melgaço,

centros educativos galegos e portu-

Rádio Cultural de Vilanova de

gueses se involucraran no proxecto.

Cerveira,

Montalegre,

O estudio de gravación Casa de Tolos

Radio Municipal de Tui, Radio

Rádio

en Gondomar foi o aliado imprescin-

ECCA de Vigo, Radio Allariz,

díbel que fixo que ao longo do curso

Emisora Escolar Casa da Cultura

2004/05 se realizase este traballo. O

de Salvaterra de Miño, CMHW

resultado é o disco-libro-dvd. No mes

La Reina Radial del Centro de

de xuño de 2005 reunimos aos cin-

Cuba. A maiores, a emisión puido

cocentos participantes en Meniños

seguirse a través de INTERNET.

Cantores na vella ponte de Tui e
Valença e alí gravouse o vídeo-clip do

O plantexamento foi o mesmo de

tema central Máis Perto, composto

anos anteriores. Cada escola, institu-

especialmente para este proxecto por

to ou facultade da Universidade esco-

Uxía Senlle e Segundo Grandío.

lleron ao principio do curso o tema
que desexaron traballar, relacionado

Coa continuidade desta experiencia,

con algún aspecto do Patrimonio

e con novas propostas que xorden

Oral e Inmaterial, simbolizado nunha

dentro e fóra do mundo educativo, hai

árbore con cinco pólas dos ámbitos

futuro para o patrimonio, como reflec-

recollidos na Candidatura.

tía o lema da edición de 2005.
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BUCIÑOS: modelo para o monumento
do milenario de San Rosendo en
Celanova (907/1977).
Colección do autor.
Foto Xavier Álvarez
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Natural da vila de Cea. É Dr. de Historia da Arte pola Universidade de
Santiago de Compostela, exercendo
a docencia como profesor no Ensino Medio (Colexio Marista Santa
María) e na UNED / Ourense. Membro fundador do “Grupo Francisco
de Moure” para o estudo da arte de
Ourense e do L.O.A.S. (Laboratorio
Ourensán de Antropoloxía Social).
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BUCIÑOS E OCAÑA MARTÍNEZ

(PARA O CATÁLOGO CONTEMPORÁNEO DA ICONOGRAFÍA DE SAN ROSENDO)

CON UN EXCURSUS HISTÓRICO

Xabier Limia de Gardón

D

I. MANOLO DE BUCIÑOS

amos a coñecer neste artigo,

ocasión da exposición rememorativa

redactado no tempo do Ano

que desde o verán está a visitar

Xubilar de San Rosendo (977-

Ourense e Celanova, destacamos o

Para a nova igrexa da parroquia de

2007), durante o seu MC aniversario

seu impulso creador neste tema, coa

san Salvador de Torneiros dedicada

do seu falecemento, varias obras

excepcional achega dun políptico

a San Rosendo, sita no concello de

que teñen a san Rosendo cómo cen-

-instalación especialmente realizado

Porriño (provincia de Pontevedra),

tro. As esculturas de Manuel García

para os fastos conmemorativos deste

fixo o mestre do bronce unha imaxe

Vázquez (Buciños, Carballedo - Lugo,

ano xubilar. Dous homes de arte,

de culto coa advocación do patrón

1938) queren completar a súa apor-

“Buciños” e “Ocañamartínez”: dous

en 1990. Na colección do autor,

tación estelar á iconografía do santo

artistas contemporáneos coetáneos

pode verse dúas versións: a primeira

de Celanova feita con ocasión do

con san Rosendo en foco desde finais

delas en madeira, e unha segunda en

milenario do seu nacemento

con

dos anos setenta do pasado século.

bronce, sendo aquela a escollida e

unha obra feita para a dioceses de

As obras de ámbolos dous artistas

desde a que se fixo finalmente a que

Tui - Vigo, principalmente. As mans

forman o principal, con un apéndice

se lle da culto. “Buciños” represéntao

de quen fora o xefe de protocolo da

no que incluímos dúas obras históri-

como Bispo, con mitra. O santo está

Deputación, Anxo Martínez, influíron

cas en Iria Flavia, a gran esquecida

de pé, e parado, coa forza concen-

así mesmo no caso de José Antonio

neste ano xubilar, e unha talla en

trada no xesto do rostro, coa mirada

Ocaña Martínez (Frieira de Quintela,

Louredo (Ourense) do santo, precisa-

dirixida cara o ceo, expresión que

Crecente - Pontevedra, 1949), artista

da de atención restauradora urxente,

reforza coa man dereita, que agarra

pintor que tamén naquelas datas fixe-

por parte da Diocese, como aporta-

con forza un sinxelo bordón, que

ra un gran ciclo sobre a vida do santo,

ción directa ao patrimonio cultural

cruza diante do corpo. A súa delga-

e outros proxectos monumentais.Con

galego este ano.

da cara de home de idade madura, e

1

1. Como data a firma “Buciños 1977”, aínda que foi colocada ao ano seguinte, Cfr. María de las Mercedes GALLEGO ESPERANZA, Evocaciones
en Piedra y bronce. Escultura pública en Orense, (1887-1992), Ourense, 1993, pp.111-113.
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perfilado bigote curvo sobre a unha
barba chea de rizos que está dividida no centro do queixo formando
un eixo co nariz e a punta da mitra.
Débese destacar cómo leva unha
ampla capa que lle cubre desde o
ombreiro esquerdo ata os pés, que
se baixa polo costado dereito pola
acción da man que agarra o mencionado bordón, co que descubre o
seu miúdo espido. Trátase dun elemento iconográfico singular que non
ten aparecido nas representacións
históricas e tampouco nas outras
actuais, tanto as deste artista cómo
as de outros... agás algunhas das
pinturas que Ocaña Martínez fixera
a finais dos anos setenta. A obra
de “Buciños” ten unhas curvilíneas
formas e un tratamento da vestimenta
en capas paralelas, con unhas significativas fendas a ámbolos dous lados
da capa, elementos ao estilo de Lucio
Fontana (1899-1968), un dos pais
do movemento do “espacialismo”
que se orixinou na década
seguinte á segunda
guerra mundial. Mais

Manolo de Buciños: San Rosendo,
madeira (col. do autor). Primeira
versión da estatua do patrón da
parroquia de Torneiros (Porriño,
Pontevedra). Foto Xavier Álvarez

Segunda versión da obra de
Buciños para Torneiros en
bronce (col. do autor).
Foto Xavier Álvarez

aquí poden servir para que a masa

está máis baixo, nunha pose menos

“respire”, desde a tectónica

mística, aínda que mantén un ele-

do bronce. En efecto, na

vado ton de ascetismo desde o seus

versión rexeitada -a

alto status relixioso e político - social

segunda-, o artista

como Bispo. Un tratamento semellan-

practica

algun-

te se pode atopar nunha obra súa

has fendas máis

máis recente, colocada en espazo

na lámina bron-

urbano da cidade de Ourense: a de

cínea. En xeral,

Castelao, inaugurada fai uns anos

mantén a disposi-

na Praza da Imprenta polo alcalde

ción

Cabezas Enríquez.

comentada

aínda que agora

Buciños.
San Rosendo
Bispo e Pastor
(col. do autor).
Foto Xavier Álvarez

lle coloque na man

Unha peza menor, de tamaño, reliva-

un báculo episco-

ria de concepción pero con volumétri-

pal, que lle chega ata

co rostro é outra na que se representa

altura dos ollos, que leva

sedente, con vestimenta ampla pero

no intradorso tres perfiles

máis próxima á dun monxe que á dun

de follas. Ademais, o rostro

Bispo, que é como se representa, pois
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se cubre por unha mitra, posta a tra-

Para a súa exhibición no Centro

vés, cos cornos de fronte, levantando

Cultural da Deputación, na capi-

o brazo por riba do rostro para ele-

tal provincial, e no ex mosteiro de

var sobre a súa cabeza o báculo, que

Celanova que fundara o santo, pro-

semella un caxato de pastor. O brazo

movemos esta gran exposición de

oposto se pousa sobre o xeonllo

Ocaña Martínez. Consta de pinturas

deste lado, repousando, en dicotomía

esculturas e debuxos, e ocupa o

opositiva coa outra, provocando así

sobreclaustro barroco e as salas dos

a variación do tratamento curvilíneo

extremos.Trátase de dúas mostras

dos perfís (cóncavo do lado dereito,

nunha, que a modo de ponte apoia

convexo do esquerdo).

un piar no ano 1977, e outro no

N

R

O

S

E

N
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O

2007, ámbalas dúas datas enorme-

II. OCAÑA MARTÍNEZ

mente significativas para Celanova e
a arte galega

De xeito excepcional se pode cua-

A exposición de 1977, que motiva o

lificar a intervención de Ocaña

impulso expositivo inicial, foi realiza-

Martínez no proceso definidor da

da cando o artista empezaba o seu

iconografía rosendiana contemporá-

camiñar en Madrid, tralo seu paso

nea. Máis aló do impacto singular

por Ourense. Son cadros ao temple,

de Buciños, desde súa sobranceira

sobre liño, de grandes dimensións,

achega iconográfica celanovense;

nos que trata cómo único tema a vida

máis aló, incluso, da repetitiva abun-

de San Rosendo, mais de xeito libre a

dancia das obras de Xosé Cid –artis-

partir dos seus estudos de anatomía

tas ambos que en Ourense teñen

renacentista e barroca. Son vinte-

definido ao fundador do mosteiro

catro pinturas expresionistas e nove

de Celanova desde cadansúa praxis

debuxos, entre as que hai un tríptico

escultórica sempre como bispo e

de catro metros, ademais dunha serie

nos espacios urbanos–, Ocaña ten

de esculturas, en madeira, bronce e

renovado a súa presentación plástica

formigón armado.

Ocaña Martínez: “Rudesindus, o
poder e a nada” (1977), temple de
ovo e óleo/liño., colección do autor.

dun xeito de maneira total desde un
ciclo sobre o santo, monxe, bispo e

O discurso plástico ábrese con tres

pacificador2, desde unha exposición

cadros nos que Rosendo e un Anxo

monográfica baseada na vida do

dialogan desde o movemento. Este

santo, inseríndoo na plástica contem-

abre outro grupo de tres no que

poránea, expresando desde achegas

un mozo Rosendo é ensinado polo

renacentísticas, principalmente, e do

Bispo Sabarico, aprendizaxe epis-

seu espacio vital e tempo (exposición

copal mindoniense. Chegamos así

de Bacon,...), unhas fondas preocu-

ante un lenzo que fala do destino:

pacións plásticas. É a súa unha

“Rosendo joven entre el poder y la

aportación proteica agachada ata

nada”, entre un esqueleto –inspirado

agora, que se completa neste ano

no gravado de Calcar da obra do

xubilar con un políptico - instalación

médico Andrea Vesalio–, que toca

que pecha unha fase na plástica

coa man chea de osos a barba do

rosendiana e abre outra cara novos

ancián cando este procedía a pór a

retos estéticos.

mitra ao mozo: un palíndromo sim-

Rudesindus meditando, 1977 idem,
idem.
Rudesindus e o Anxo (I),1977, idem,
idem.

2. Juan Carlos GARCÍA ALÍA, Ocaña Martínez: iconos e instantes de la contemporaneidad (I)
(pinturas 1983-1989), Madrid, 2003, p. 6.
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bólico. Logo a triloxía, que forman

logo con Manolo de Buciños e, sobre

“Pobreza”, “Dignidade” e “Forza”. A

todo, co grande mestre Xosé Cid,

secuencia vital rosendiana ten o seu

espallou a súa presenza.

reflexo co santo en actitude melancólica, ao estilo da figura do xenial
Michelángelo pintado polo grande
mestre Rafael na “Escola de Atenas”;
na súa loita episcopal contra os nor-

O POLÍPTICO CONMEMORATIVO
DO ANO XUBILAR: “O MILENIO
RECOBRADO”

mandos; e coas insignias da súa dig-

Rudesindus e a morte, 1977, idem,
idem.

nidade dirixíndose de bo grado para

Ocaña volve a beber no 2007 da

recibir a chave de Celanova, do

auga rosendiana e déixanos para

mosteiro de San Salvador, e retirarse

esta singular ocasión xubilar unha

ao claustro, á ”cella”. Esta dicotomía

obra especial: un políptico. Xermola

é alternada polo aresta en diante:

así unha singular proposta plástica,

Fránquila morre ante Rosendo con

intelectual e reflexiva, que trae ata os

hábito; como Bispo diante dun esmo-

nosos días aquela antiga práctica da

leiro sen roupa diríxese a unha muller

pintura en “follas” de fins da Idade

encinta, tamén espida, cun monxe

Media. O artista fai un discurso pictó-

cunha caveira detrás súa, esquema

rico desde un panel central, con dúas

dinámico en cruz e de fondo simbo-

ás da mesma altura, asimétricas e,

lismo. Como monxe, en fin, cun corvo

por remate, outro cadro. Pero hai que

que se precipita diante dos seus pés

contemplar, necesariamente outros

e ante a presenza da morte, que

elementos, como unha proxección en

tampouco falta cando Rosendo como

vídeo, polo que estamos ante unha

Bispo sostén un diploma ante un atril.

instalación. Con acrílico, “colllage”

Rosendo morto, sobre o sudario e,

e “transfer”, incorpora unha serie de

finalmente, Rosendo dirixíndose cara

elementos que enriquecen as texturas

a un home que arde, para, cómo

con fío de liño e incluso pedras semi

ave Fénix, rexurdir un día. Todo iso

preciosas que engade ao ouro da

ante un Anxo, que é o numen celeste

cruz, cun sentido arqueolóxico nota-

e divino, desde o alba ao ocaso,

ble. A nai do artista, María Rosa,

omnipresente

trenzou o fino liño das sandalias que
leva un Anxo músico. E sobre o chan

Debuxo, 1977, tintas, acuarela
e sanguina. Col. Xulio Lamelas
Míguez.
Fotos Mani Moretón

A eles se engade, debuxos e escul-

proxecta unha filmación dunha cavei-

turas, destacando entre estas os

ra en anamorfose, que previamente

proxectos do monumento que daque-

pintou. Todo o conxunto, envolvido

la se pensaba instalar no Xurés

nunha lograda penumbra con teas

arraiano, tanto do val de Salas como

negras, busca suxerir un significado

portugués, no que se percibe a súa

existencial na atmosfera apropiada.

forza titánica. Unha creatividade ao

A música gregoriana especialmente

resol de Anxo Martínez, mentor e

traída para a ocasión, e un sutil

amigo. Exhibida daquela, a fins dos

arume que impregna a estancia,

anos setenta, na sala da Delegación

conseguen “quasi unha pantasía”,

de Educación, e no claustro barroco

un efecto ao xeito do estilo Barroco,

celanovense, está no recordo dos

época na que a improvisación e a

menos, sendo agora cando se pode

imaxinación compositiva antepúñan-

apreciar o verdadeiro alcance do

se ás formas e estilos convencionais.

empuxe, e mecenado, daquel visio-

Na sociedade contemporánea moi-

nario do Rudesindus medieval, que

tos artistas sucumben ao inmediato
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Fotos Mani Moretón

Sen título, 2006-2007. Políptico instalación, acrílico, transfer, ouro, video
anamórfico, espello e audio, colección do autor, realizado con ocasión do
ano xubilar.
da materia, concedéndolles un valor

expositivo do milésimo centésimo

substitutivo. Fano por fuxir da reali-

aniversario do nacemento de San

dade, pois lles compromete. Aquí,

Rosendo, desde Agosto a Novembro,

á inversa, o artista toma un camiño

desde o verán ata o outono.

de compromiso porque quere facer
unha recapitulación desde as súas
orixes, completando o contido expre-

III. EXCURSUS HISTÓRICO

sivo coa potenciación do espazo
circundante para expresar desde a

1. ALTAR E RETABLO DE SAN

esfera vital, unha verdade universal:

ROSENDO NA COLEXIATA DE IRIA

a necesidade dunha toma posición

FLAVIA (PADRÓN, A CORUÑA)

persoal, nun momento existencial
máis aló da metade do camiño da

Na Colexiata de Iria (Padrón),

vida no que Dante postulou o deber

sede episcopal na que estivo San

de baixar ao inferno para poder

Rosendo3, hai un retablo colateral de

ir ao paraíso. Ou en palabras de

estilo clasicista, con columnas parea-

Ocaña Martínez “o home fronte á

das de fuste liso e capiteis xónicos,

súa propia existencia”.

e tímpano triangular de remate con

Panel central da obra anterior,
na que o santo en figura de
Ocaña se insire no espacio
dun compás coa cruz na man,
símbolos alusivos a Celanova,
xunto co espello que aparece
no panel superior do políptico.
Coa igrexa mozárabe de san
Miguel ao fondo, Anxo vestido
con hábito de frade sepárase
no seu camiñar más aló da
escena, na que canta un neno
con referencias aos nosos días
nas vestimentas que leva.

dous anxos axeonllados nos cimacios
Deste xeito, tralo paso polo sala nobre

adorando a cruz do eixo, onde está

do centro cultural da Deputación ,

a estatua do santo. Na única rúa do

nos meses de Xuño e Xullo, a exposi-

retablo, sobre o pedestal, está unha

ción ten convertido ao sobreclaustro

semicircular fornacina, con cascarón

do ex mosteiro benedictino de San

pintado con nubes semicircular que

Salvador de Celanova no centro

leva na parte superior unha cartela

3. Con gran perplexidade asistimos ao feito de que o Arcebispado de Compostela, ao que
pertence, decidise obviala nos fastos do Ano Xubilar, ao par das dioceses de Ourense e
Mondoñedo - Ferrol, afastándose dos datos da historia.
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con unha inscrición en letras capitais,

súa presenza nesta parroquia se

na que se pode ler:

debe a que era beneficio eclesiástico do mosteiro de San Salvador

“S RUDESINDUS / EPISCOPUSYRIENSIS (sic)”.

de Celanova a través do pequeno
mosteiro Santa Comba de Naves,

A estatua representa, en efecto, ao

que absorbeu. A talla, dun metro de

santo como Bispo,con mitra, anel na

altura, aproximadamente, está hoxe

dereita e báculo na esquerda . Nun

sen culto, fora do espacio da igre-

xesto teatral, avanza o pe esquerdo

xa, tras as obras dos últimos lustros

e abre o dereito, máis atrasado,

do interior nas que se retiraron os

facendo que o tronco xire sobre as

retablos laterais de finais do século

pernas nun grandilocuente contra-

XVIII, en parte reaproveitados nas

posto levando a man sobre a parte

composicións devocionais colocadas

alta do peito, entre a cruz e as largas

nas paredes laterais do arco triun-

barbas, mentres dirixe cara o alto a

fal. A obra comprende base e talla

mirada. A riqueza da paleta do pin-

nunha soa peza. O artista talla a

tor, quen encheu de ramas floridas

san Rosendo como bispo con mitra

douradas a azul casulla litúrxica, con

pechada por tras, vestido con capa

forro vermello, que lle chega a media

con broche vermello pintado do que

perna polo que así pode amosar por

colga unha cruz da mesma cor,

baixo as filigranas vexetais sobre a

que abren de maneira simétrica os

puntilla da alba que lle chega ata

brazos, coas mans cubertas polas

os pés. En canto ao báculo, que o

señoriais luvas da dignidade episco-

santo bispo a penas suxeita pois ten

pal: a dereita bendice e a outra, máis

a man semi aberta, trátase dunha

baixa, leva cómo si dunha lanza

sobranceira peza con motivos vexe-

se tratase, unha vara que remata á

tais que remata nunha flor. Esta obra

altura do rostro nunha especie de

escultórica da colexiata iriense pode

pedestal cadrado, elemento singu-

datarse, ao igual que o retablo, na

lar. O máis lóxico era que portase

primeira metade do século XIX, se

un báculo, que ben puidera ser en

ben polo estilo que presenta, tamén

tempos, chegando ata a base e co

pode circunscribirse a unha crono-

curvilíneo remate inserido no remate

loxía dos anos finais do século XVIII.

xeométrico, hoxe liso. Mais a ausen-

4

Ocaña Martínez.
Rudesindus guerreiro, 1977. Bronce,
20 cm. col. do autor.
Foto Mani Moretón

cia de indicios no pé e tamén no
extremo superior finos dubidar da

2. TALLA DE SAN ROSENDO
COMO BISPO EN SANTA
MARÍA DE LOUREDO (MASIDEOURENSE)

solución iconográfica lóxica. Outra
posibilidade sería que aludise ao
seu feito de fundador, mais o máis
cotiá sería que portase un edificio na
man. Viste un corto vestido litúrxico

Nesta igrexa do arciprestazgo de

con puntilla pintada no extremo, por

Cea, recibiu culto a talla do santo

baixo do que leva ata os pés.

cando estaba nun dos retablos late-

Ocaña Martínez.
Proxecto Xerés, 1977. Formigón
armado policromado, col. Concello
de Celanova “Legado Anxo”.
Foto Mani Moretón

rais, retirado fai uns anos no curso

Parte destacada é o rostro. de cara

das obras de arranxo. A razón da

ancha, melena curta, que a penas

4. Carlos Abeijón, de Padrón, é o autor das fotos, ao que lle agradecemos as súas atencións.
D. Roberto Martínez, recente cura da parroquia, está a divulgar a relevancia do santo neste
ano xubilar, trasladándoo ata un lugar preferente diante do presbiterio no mes de marzo deste
ano, do que son proba as fotos enviadas por aquel, gran amante da cultura e dos camiños de
peregrinación en particular.
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sobresae das orellas, mais
caracteristicamente se fai
presente no centro da fronte
como algunha das pezas de
estilo manierista de Francisco
de Moure e, máis aínda,
do seu mestre o portugués
de Chaves, no sur leste da
actual provincia de Ourense
–entonces

os

reinos

de

España e Portugal estaban
unidos– Alonso Martínes de
Montanches. A obra é de
certa calidade e antigüidade, podendo datarse no primeiro tercio do século XVII.
A madeira está fendida polo
eixo, sendo o seu estado
de conservación deficiente

Retablo de S. Rosendo na Colexiata
de Santa María de Iria Flavia
(Padrón, A Coruña) e estatua do
Santo, respectivamente.

tamén na policromía.
Debemos rematar. E queré-

Fotos Carlos Abeijón

molo facer tal como comezamos: con Buciños, coa
mención da obra escollida
para a portada deste artigo,
que foi o modelo do sobranceiro monumento da vila de
Celanova con ocasión do
Milenario do nacemento do
santo (907/1977), na que o
manto e o báculo de Pastor
definen a pose escollida.
1977 e 2007, principio e
final (e volta...).

San Rosendo
na igrexa parroquial
de Santa María de Louredo
(Maside, Ourense).
Foto Xabier Limia
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Milagros Fernández Silva

Segundo premio
José Luis Diz Rodríguez

Accesit
José Luis Barca Buyo

Accesit
José López Pérez

NOTA
Os premios do apartado
de investigación publícanse
en formato independente.
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CONCURSOS DA “VI ROMARÍA ETNOGRÁFICA RAIGAME”
VILANOVA DOS INFANTES - 17 DE MAIO DE 2007

En Celanova, o 10 de setembro de 2007 constituíse o xurado correspondente, para analizar os traballos presentados aos
concursos Literario, de Fotografía e de Investigación Etnográfica convocados pola organización da “VI Romaría etnográfica
Raigame” celebrada en Vilanova dos Infantes o pasado 17 de Maio día das letras galegas, resolvendo cada un deles o
seguinte:

LITERARIO

Ademais, o xurado acordou conceder tres accesits, sen
premio económico, que serán publicados na revista

O xurado constituido por José María Rodríguez Álvarez, Lalo

Raigame a:

Pavón González e Felipe Ferreiro Feijóo acordou conceder

José Luis Barca Buyo, de Ordes (A Coruña), pola

os premios da seguinte maneira:

fotografía titulada “100% AUTÉNTICO”.
José López Pérez, de Santiago (A Coruña), polas foto-

Primeiro premio de 600 €: DESERTO.

grafías tituladas “O CESTEIRO” e “LERIA”.

Segundo premio de 300 €: Ao traballo presentado

Menores de 16 anos, premio de 150 €: Deserto

baixo o pseudónimo de Furga garabela titulado “OS
BOCADOS DA FERRUXE”, de Alba Cid Fernández de
Ourense.

INVESTIGACIÓN

Menores de 16 anos, premio de 150 €: DESERTO.

O xurado constituido por: Francisco Calo Lourido, Clodio
González e Carlos Xesús Varela Aenlle acordou conceder
os premios da seguinte maneira:

FOTOGRAFÍA
Primeiro premio de 600 €: Ao traballo presentado
O xurado constituido por: Xesús Fariñas Navarro, Jesús

baixo o pseudónimo Antón Sobrado Grixalba e titulado:

Regal Rodríguez e Fracisco Javier Álvarez Campos acordou

Colectivos Artesáns. Para unha etnografía dos portadores

conceder os premios da seguinte maneira:

de saberes tradicionais. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de J. Antonio Fidalgo Santamariña, de

Primeiro premio de 600 €: Á fotografía presentada

Ourense.

por Milagros Fernández Silva, de S. Félix de NaviaS. Amaro (Ourense), baixo o pseudónimo Mila e co título

Segundo premio de 300 €: Ao traballo presentado

“FOTO 3”.

baixo o pseudónimo Aconchón e titulado: Cultura e fala
popular de San Ciprián de Hermisende. Unha achega

Segundo premio de 300 €: Á fotografía presen-

etnográfica e léxica para o estudo do idioma galego en

tada por José Luis Diz Rodríguez, do Carballiño

áreas periféricas da nosa comuidades. Aberto o sobre,

(Ourense), baixo o pseudónimo Ecos e co título “A SOMBRA

o traballo resultou ser de Xosé Rodríguez Cruz, da

DANZANTE”.

Gudiña, Ourense.
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FO T O G R A F Í A
SEGUNDO PREMIO
PRIMEIRO
PREMIO -- 2006
2007

Milagros Fernández Silva
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FOTO 3
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SEGUNDO PREMIO - 2007
2006

Alba Cid Fernández
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Os brocados
da ferruxe
A

			

historia de Hermida podería escribirse
no gume de calquera faca.

Que sexa eu quen, dende a ruela da memoria, bote luz a un conto
chamuscado polos anos, é case unha obriga.
Hermida foi o misterio imprescindíbel da miña nenez.
Deliciosa cantarea de sedeños
anarquicamente dispostos arredor
daqueles dous ollos coma candeas,
baixara unha seriña do Villalón que
tiña parada diante da casa.
Apeárase coma a boina do avó, con
deixadez e abafo.
Apeárase con bolboretas de borralla nos
beizos.
81
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Apeárase... e logo de xeiras de abandono a durmir nos chanzos das escaleiras
setentrionais da catedral e a facerlle garatuxas á fame na praza das
Mercedes, miña nai decidira ver de contratala para a casa.
Porque Hermida, muller sempre nena de sorriso de boroa a
arrecendo a berce, esgotando as manciñas a fregoar no enlousado dos
meus días primeiros, non tiña a ninguén. Ou iso nos fixo crer.
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Véxoa, e vexo tamén o verán mol de cereixas e río. Mentres
mamá a adoutrinaba no servizo, os días medraban na sollía
solaina coa dozura dos adxectivos explicativos. A ela gustáballe
peitearse con trenzas, respirar o abrente dende a porta da entrada e
matar as horas con preguntas que turraban pola miña curiosidade...
-Pequeno...
verdade que
nunca voaches nun
cabaliño do demo?
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E a min, pequeno bailanacriba, gustábame recoller as cuestións e enfialas con respostas
fabulosas. Xogar ás bolas na beirarrúa e facer barcos coas follas ocres das árbores que
logo aboiarían nas correntes outonais.
Decateime do trafego dos anos cando o chaleco de liño comezou a apertarme
moitos as costas. Así, mentres soñaba ver na rúa deleitosa a leiteira doutrora da
que ela me falaba,
e a castañeira
do recanto beixe
marcaba os pases dos
outonos... o neno que
espreitara a súa chegada
de manteiga e filloas
converteuse en mozo.
Miña nai, tecelá
senlleira dos
traballos e os días.
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Ela, pexegueiro que abrochaba á vida da pequena cidade oculta.
As semanas inzaban de rituais: o bulicio trepador dos días de feira, o
silencio roto polas historias de meu pai na noitebra, o canto dos grilos do
sono... Pero se había un son vizoso como unha vimbieira e xenuíno tal o toxo
arnal, ese era o asubío inconfundíbel do afiador avantando polas rúas.
O sol da mañá na roda que nunca cansaba e o chifre agudo, presenza do mozo
ergueito proclamando a súa ocupación no universo das rúas empedradas. A xentiña
que baixaba das casas cos seus coitelos e tesoiras, palillando na conversa ao seu redor.
Porque el era o flamante pregoeiro das novas ligado á tarazana, o deseñador de mil e
unha fantasías percorrendo vilas.
El era o cartógrafo de congostras e corredoiras, de ruelas e travesías.
El era o aceiro tras da brétema e o sal alén da chuvia.
Chamábase Ramiro. Aínda que ninguén adoitaba empregar tal
nome. A miña amizade co afiador único era unha nota de ledicia na
cegueira da cotidianidade.
Enfrontando co vento a dentadas, besbellaba as verbas máxicas que
me producían arrepíos. Un código no que o lume era “rufo” ou a
auga “oreta”, e aqueles da miña idade, xa mozos, “guezos”... Un falar
único e segredo, que me descubría semana a semana, baixo un pauto
endemoñado segundo o cal eu non confesaría canto aprendera.
E mentres eu escoltaba as súas lección de barallete e xistra, a doce
Herminia era a encargada de baixar onda el cos apeiros. Compeñedor
innegábel, polas súas mans pasaron paraugas ou fontes de metal, penicos
ou pechaduras lambendo parrafadas. Herminia ollábao milimetricamente,
mansa e demorada. Porque ela tería entón uns dezasete anos, buxaina viva,
muller sempre nena de nariz feituco e andares de ondina.
A tintura satinada da miña inocencia non puido intuír o que acontecía.
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Só co paso dos anos, percibimos un curioso aumento de aparellos
metálicos na casa. Media ducia de tesoiras, navallas de mil e unha
talladuras... Nun primeiro intre, miña nai achacou o rechamante incremento de
útiles ás miñas longas conversas co Ramiro.
E eu deixeina na felpa do seu erro por un tempo. Era divertido. Os meus pais, créndome
presa do encanto da madeira de buxo do chifre, enmeigado pola solermeira xerga que eu
comezaba a aprender...
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Iñantes de xurarlles que eu non mercara ren, comecei a investigar. No cuartiño
de Herminia, agochábase tamén unha novidosa restra de paraugas... Por outra
banda, cambiaba de sorriso con só oír aquelo son algareiro, con só albiscar a
roda alén das cortinas.
E é que a historia de Herminia podería escribirse enteira no gume de
calquera faca.
Debería escribirse cos visos da melancolía e o ruxerruxe das ausencias.
Lémbroo ben. Fixera eu dezasete anos, e aquela mesma semana, nada máis
sentir a Ramiro no enlousado, Herminia baixou atropelando os pés. Incluso
antes ca min.
E esa foi a súa última imaxe. Un relampo na escaleira. As trenzas desfeitas e
a tesoira na man.
Herminia baixaba a colleitar un dicir solermeiro, un “furga garabela” de mel
nos seus beizos doutos...
Que fora eu quen de dar acubillo na pel das follas e este conto, era unha obriga
coa propia identidade, co encaixe enigmático dos anos pasados.
Tampouco a Ramiro o volvín a ver. Marcharon lonxe a afiar novos lares, a amolar
días na lareira do agarimo e a construíren invernías de conto.
Marcharon como viñeran. Rutilando con faíscas.
Agora que eu uso boina como o avó o facía e teño tamén netos, comprobo que
os veráns seguen a ser de cereixas e río. Mais trocaron moitas cousas. E eu de
novo na casa-berce, a soas coa memoria sempre-nena, sempre-madreselva,
comungo cos meus ontes en salmoeira.
Alento morriñoso cos brocados da ferruxe.
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A sombra danzante
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100% auténtico
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O cesteiro
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