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LIMIAR

Oito anos, dende 2008 ata 2015, e a Revista de Estudos Históricos Locais Hume
segue máis viva que nunca, presente nas bibliotecas públicas e privadas, nas
casas de moitos ponteses e pontesas e prestixiado polas valiosas colaboracións
dos seus autores.
A revista, de carácter anual, naceu no ano 2008 como a publicación da asociación
Hume, co obxectivo de promover a realización e edición de estudos de carácter
local, entendendo como tales aqueles nos que se aplica un marco de investigación
de reducidas dimensións, aínda que non necesariamente relativos a nosa
localidade. De feito reafirmamos a nosa vocación comarcal ao considerar o
ámbito desta como o espazo natural das nosas actuacións.
A revista contou e conta dende o primeiro momento con colaboradores de alto
nivel de dentro e fora das Pontes.
Nun momento histórico dominado pola globalización cremos que hoxe, máis que
nunca, é necesario reafirmar o local e os símbolos que nos unen e definen como
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pobo. A asociación colabora nesta tarefa a través do estudo do noso pasado. Por
este motivo presentamos un ano máis unha nova revista.
Cos seus artigos pretendemos chegar novamente ás vosas casas para ofrecervos
unha lectura entretida para este novo nadal.
Este número ábrese cun artigo escrito polo historiador Elixio Villaverde que
nos ofrece o resultado dunha investigación sobre a emigración galega a México
centrada nas figuras de Gaspar e José María Rivera Corral.
Yesmina Seijas e Sofía Paleo, historiadora e arquitecta móstranos un magnifico
traballo sobre a neveira de Lousada e a ruta comercial do xeo. Constitúe esta
neveira un elemento máis do patrimonio cultural que se atopa no camiño de
Mondoñedo-Ferrol que cruza o noso concello.
Policarpo Prieto, ofrécenos un avance da obra que está escribindo sobre o
nacemento dos ríos galegos.
Carlos Breixo, historiador e cronista oficial de Ortigueira, acompáñanos este
ano cun texto no que recolle o panorama xeográfico e económico do Concello das
Pontes dende finais do século XVIII.
O historiador Marcelino Fernández, presenta unha exhaustiva investigación
no que manexa con soltura as fontes orais, sobre as migracións de segadores da
Terra Chá a Castela.
Ovidio García, estudoso da música e os músicos ponteses achéganos un traballo
sobre os músicos do noso municipio.
A arqueóloga Susana Ricart, ofrécenos o resultado das escavacións arqueolóxicas
dirixidas por ela mesma no xacemento romano do Chamoselo a principios dos
anos 90.
Silvia Blanco, doutora en arquitectura e experta en arquitectura relixiosa
moderna, convídanos a ler un rigoroso artigo sobre a igrexa do Poboado das
Veigas. Rende neste número unha homenaxe á igrexa que cumpre neste ano o
seu cincuenta aniversario.
8

A filóloga Encarna Domínguez acércanos unha documentada investigación
sobre a toponimia de varias parroquias pontesas.
O que escribe este limiar presenta neste número unha pequena achega sobre a
fábrica de fertilizantes de Encaso.
E por último as compañeiras-os de etnografía recollen, coma nos teñen
acostumados, un pequeno anaco da historia de vida contada por D. Jaime
Vilaboy a través das entrevistas realizadas.
Felicitamos aos autores polos excelentes traballos presentados e agradecemos
un ano máis o seu esforzo para que esta revista este hoxe connosco.
Convidamos un ano máis a aquelas persoas que, amantes do noso pasado,
desexen ofrecernos o resultado da súa investigación e traballo.

Manuel Souto López
Presidente de Hume

9

A ODISEA MIGRATORIA DE JOSE MARÍA E
GASPAR RIVERA CORRAl

Autor:
Dr. Elixio Villaverde García
Doutor en Historia
							

10

11

Elixio Villaverde García
A odisea migratoria de José María e Gaspar Rivera Corral

A ODISEA MIGRATORIA DE JOSE MARÍA E GASPAR RIVERA
CORRAL.
Quero dedicar este artigo ao ilustre pintor e intelectual ferrolán D. José Leyra Domínguez,
humanista políglota de vastísimo saber, que deixou fonda pegada do seu paso pola vida dende
O Ortegal ó Miño. A súa neta e discípula predilecta, a profesora e pensadora María do Mar
Leyra Fernández-Labandera, ensinoume a ver as súas mariñas, terras e cañotas centenarias
e puxo nas miñas mans, con emoción contida, libros e artigos publicados polo seu antepasado.
Tamén compartiu comigo testemuños que sobre o profesor e avogado, deixaron desde grandes
personalidades ata xentes humildes defendidas por el nos tribunais, ou ex- alumnos agradecidos.
Tamén aos meus queridos fillos Daniel e Águeda, aos que lles roubei tantas horas de atención cando
eran pícaros, mentres traballaba na miña tese con frecuentes viaxes a México, ou publicaba os
meus tres últimos libros, artigos, prólogos ou preparaba conferencias.
A todas e todos os gardiáns da memoria histórica, imprescindibles.
Dedico este artigo tamén a Manolo Souto, historiador deste Concello das Pontes de García
Rodríguez, co que compartín hai anos, un proxecto de investigación na USC. Cando iniciei a miña
tese doutoral sobre os galegos en México en 1990, Manolo axudoume con fotos e datos sobre os
irmáns obxecto deste estudo e presentoume a persoas como Pancho Bellas Rivera, ao que coñecín e
entrevistei a primeira vez aquí nas Pontes e a segunda, na nova fábrica de cervexa Estrella Galicia,
no polígono coruñés da Grela, xunto aos bisnetos de José María Rivera Corral, hoxe xerentes dunha
das dúas cervexeiras españolas de tradición familiar, que non caeron en mans de multinacionais,
como pasou coas outras dez empresas do sector. Con eles, co inefable Pancho e co atento José María
Rivera Trallero, estaba o extraordinario ser humano e gran arquitecto D. Manuel Díaz Rivera, neto
de Gaspar Rivera Corral, afincado no exótico e baleeiro Cabo San Lucas, máis aló do sinaloense
Mar de Cortes, en pleno Océano Pacífico mexicano. Pancho e o arquitecto D. Manuel Díaz Rivera
xa non están entre nós pero o seu testemuño aparece nos meus libros e artigos.

a que fixen a Mérida de Yucatán e México D.F. pasando á ida e ao regreso por Cuba. Na Habana,
que non pisaba desde a miña primeira viaxe en 1980 e da man de Manolo, coñecín tamén ao famoso
Pepiño das Pontes, outro servizal amigo, natural deste concello, que me foi de gran axuda para facer
varias entrevistas no municipio de Regra a mariñeiros galegos das Rías de Ares e Ferrol, que desde
os portos occidentais da Illa de Cuba pescaban o pargo, o huachinango, o serruxo, a tartaruga carey
e outras especies entre dos inmensos, protexidos e espectaculares arrecifes de corais e os manglares
da costa yucateca mexicana, desde Progreso a Chetumal pasando por Cabo Contoy, Illa Mulleres ou
Cabo Catoche.
Neste artigo tratarei de ilustrar a través da análise dos casos paradigmáticos dos ponteses Gaspar
e José María Rivera Corral, a inserción económica e socio-profesional destes inmigrantes galegos na
República Mexicana e/ou o investimento das súas remesas no retorno. Diremos algo tamén sobre a
vida social destes inmigrantes, unha sociabilidade orientada no caso dos dous irmáns ao interior
do propio grupo étnico-cultural de orixe, a través dos investimentos económicos e dos diferentes
centros identitarios, recreativos, culturais e benéficos. Gaspar participa e moi intensamente, desta
sociabilidade con respecto á comunidade galega inmigrada en México pero desde un proxecto de
vida orientado á integración económica, social e vital no novo país de acollida. Mentres José María,
tras un periplo migratorio máis breve pero frutífero, pasa de Cuba México, pero neste país nunca

Unha das miñas viaxes máis frutíferas para entender e constatar a reemigración dos galegos de
Cuba a México (o que na xerga dos estudosos das migracións chamamos cadeas secundarias) foi
12
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abandona o seu negocio de abarrotes e licores na gran cidade de Veracruz, cos buques trasatlánticos
á vista. Vive sempre no Puerto, como lle chaman os veciños de Xalapa, capital do Estado do mesmo
nome á cidade de Veracruz, pensando quizais, como así sucedería, no retorno a Galicia, cando
considerou que era o momento de seguir “facendo as Américas” pero na súa terra de orixe. Chegou
desde o porto da Coruña á Habana e desde aí instalouse en Veracruz. Pero José María foi facendo
investimentos na Coruña, primeiro xiros na nacente banca da época, e sempre tivo “in mente”, en
canto tivese un bo capital aforrado, facer a viaxe de regreso, con dous días de navegación desde
Veracruz ata A Habana e novamente a travesía do Atlántico, para iniciar na súa terra natal, a
gran aventura persoal e empresarial que o convertería nun dos “indianos” máis exitosos de Galicia
no primeiro terzo do século XX.
As biografías melloradas e ben contextualizadas destes insignes ponteses poderían ser no futuro o
xerme dunha historia novelada ou novela histórica, e merecerían ser, desde logo, a base dun guión
cinematográfico que debería reflectir a través destes dous grandes pioneiros, esa gran epopea do
pobo galego que foi a emigración transoceánica.

As Pontes-Cuba-México-A Coruña. Da madrugadora inmigración ao modélico
retorno como capitán de empresa de José María Rivera Corral.

Algúns anos antes de 1878, data de inicio do período de estudo da miña tese xa
chegara á República Mexicana, procedente de Cuba, o veciño das Pontes de García
Rodríguez, José María Rivera Corral. Tras unha primeira etapa migratoria en Cuba,
a reemigración Cuba-México de José María Rivera Corral debeu de situarse nos
comezos ou cara a mediados da Guerra de Yara ou dos Dez Anos (1868-1878), conflito
bélico que significou o primeiro aviso do independentismo cubano en pleno Sexenio
Democrático español. José María tivo que chegar á cidade de Veracruz a principios da
década de 1870, a xulgar polos testemuños de Francisco Belas Rivera, -de pais ponteses
emigrados a México onde naceu en 1915- e do arquitecto Manuel Díaz Rivera, nacido
en 1923, de raíces pontesas igualmente por parte da súa nai, filla de Gaspar Rivera
Curral, e de pai orixinario do sur da provincia de Lugo, desde onde emigrou a México
con 9 anos. O Sr. Díaz Rivera viviu moitos anos na Cidade de México, [Distrito Federal
desde 1929], e posteriormente na zona máis exótica da mexicana Baixa California Sur,
aínda que efectuando frecuentes viaxes a Galicia como o que fixo en outubro de 1997,
cando o entrevistei a el, ao xerente da empresa Estrella Galicia, José María Rivera
Trallero e a Pancho Bellas Rivera, conxuntamente, na sé coruñesa da gran empresa
cervexeira. Pancho contábame
nesa entrevista
José María fue primero
a Cuba y luego llegó el
Gaspar escapado [de
la entrada al servicio
militar] . Para mí es un
misterio como emigró
José María. El curita
de los Chaos que me
consiguió la partida de
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nacimiento de Gaspar, ahora lo voy a molestar para que me dé la de José
María y a ver si él por sus indagaciones privadas puede averiguar porqué
y como emigró José María. Como siendo tan pacífico y diplomático... “a lo
mejor era pacífico pero no era tonto y tenía tanta necesidad como Gaspar de
ganarse la vida” tercia José María Rivera Trallero, actual gerente de la fábrica
Estrella Galicia. ¡De tonto nada! -sigue Pancho- pero no me cabe a mí en el tío
José María la misma audacia del tío Gaspar porque aunque hermanos, eran
dos caracteres distintos. El José María era un diplomático de tipo mundial
y el Gaspar era un hombre que se comía el mundo por las buenas, porque
iba así... un celta de ojos azules y un tío con unas facultades muy grandes. 1
Da súa etapa previa como inmigrante na Habana, José María Rivera Corral debeu
de levar ao seu novo destino mexicano algún diñeiro aforrado, diñeiro que lle
permitiría, quizais tras un período previo traballando como asalariado, montar o
seu propio negocio ou comprar o traspaso dun xa instalado; sabemos que rexentou
esa tenda a través da entrevista de Juan da Toja a Gaspar Rivera Corral reproducida
en Revista Norte, en 1940. A primeira aproximación biográfica aos irmáns Rivera
Corral, especialmente a Gaspar chegounos da man de Francisco Bellas Rivera
nunha primeira entrevista que lle fixen aquí nas Pontes no verán de 1995. Aínda que
esa primeira entrevista virou máis en torno a Gaspar, Pancho tamén nos aportou
algúns datos biográficos sobre o pioneiro José María Rivera Corral.
El José María era más pacífico y le robaron la chaqueta y le robaron la cartera
y al hombre no le iba aquel país [México]. Hizo unos pesos y se vino pa
Coruña y se hizo dueño de media Coruña. La fábrica de cervezas La Estrella
de Galicia la montó él... yo creo que estaría en México [Veracruz] unos diez

.Entrevista conxunta a Francisco (Pancho) Bellas Rivera con domicilio nas Pontes, nacido en 1915, ao
arquitecto Manuel Díaz Rivera -na década dos 70 anos- e con residencia habitual en Cabo San Lucas-Baixa
California sur, e a José María Rivera Trallero, de 35 anos de idade, con domicilio na cidade herculina,
cuarta xeración familiar e “alma mater” da empresa cervecera Estrela Galicia. A longa e contrastada
entrevista a tres bandas celebrouse na sala de xuntas da fábrica, na cidade da Coruña na tarde do 27 de
outubro de 1997.
1
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años, trabajando en su gremio, bebidas
y demás... bueno, hizo sus pesos y se
vino, no quiso saber nada de México y
se vino pa Coruña, montó la fábrica de
cervezas, tenía barcos de pesca, montó
el aljibe de agua para surtir a los barcos
en Coruña, tuvo la concesión primera de
Teléfonos en Coruña, y... ¡una potencia,
porque es que era de una inteligencia!...
era un hombre muy pacífico pero muy
político y muy listo.
O retorno definitivo de José María Rivera
antes de finalizar o século XIX convérteo
nun deses múltiples casos de emigrantes que
José María Rivera Corral
chegaron á República Mexicana no último
terzo da centuria decimonónica ou ata antes
da Revolución Mexicana e que por retornar definitivamente, reemigrar ou morrer
en México antes de 1926, data de creación do Rexistro Nacional de Estranxeiros, nunca
chegaron a inscribirse neste. Separadamente dos datos xa aportados a través da fonte
oral, a entrevista realizada a Gaspar en 1940 na mexicana revista Norte infórmanos
da situación socio-profesional de José María Rivera na cidade portuaria de Veracruz
como dono da tenda de ultramarinos -tamén licorería- La Estrella de Oro, propiedade
que xa conseguira con anterioridade á chegada de Gaspar Rivera a Veracruz en
1878. Desde esa cidade central do Golfo de México tan conectada coa Habana polo
tráfico marítimo a vela ou a vapor procedente de Europa ou do norte da Península
Ibérica -con escalas no porto da Coruña- iniciaríase a cadea migratoria dos Rivera
Corral, doutros membros desta familia e quizais tamén dalgúns veciños das Pontes
relacionados con eles. Sobre o regreso e instalación definitiva en Galicia de José
María, sabemos a data aproximada do seu retorno definitivo a través do seu bisneto
José María Rivera Trallero, o actual xerente da empresa cervexeira.
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Nosotros no sabemos exactamente cuando volvió él [José María Rivera
Corral] de México, no tenemos ningún dato. Pero sí sabemos que se casó
con Carmen Illade Rilo2 , también de Puentes y que Ramón Rivera Illade,
[mi abuelo] el único hijo varón de José María nació en A Coruña el 7 de
marzo de 18943.
Segundo esta información José María debeu de regresar uns anos antes dese 1894,
quizais cara a 1890 e nese lapso que transcorre desde o seu regreso ata o nacemento
do seu primeiro fillo debeu de iniciar o seu noivado, casarse e pouco despois procrear
a ese fillo varón. Segundo o noso último informante:
Mi bisabuelo, además del tema de cerveza y hielo, compra solares en Coruña
ciudad, en Linares Rivas, en la Calle Ferrol, tiene en Juana de Vega, tiene
en Rubine, compra en el ayuntamiento de Carral, -en Santa María de
Vigo-, y en Uges también hay, parte del ayuntamiento de Arteijo y parte
de Culleredo, compra allí montes, terrenos, es decir, compra propiedades
también, aunque más urbanas que rurales. En ocasiones compra solares y
construye casas que siguieron siendo de la familia durante muchos años y
algunas aún lo siguen siendo. En otros casos compra tierras con los caseros,
o con gente que le pagaba rentas; yo he visto papeles, papeliños de principios
de siglo que decían: esta tiene una renta de tal, o se vende esta con una renta
de cual... La casa donde vive mi madre, que es nuestra, está construida en
el año seis, en el año que se hizo la fábrica. Entra en el negocio de hielo y de
cerveza, monta el suministro de aguas a los barcos, Aguadas de La Coruña y

.Carmen Illade Rilo, a esposa de José María Rivera Corral, debeu ser unha muller de familia acomodada
e instruída, a xulgar pola lista de profesionais desa familia que mencionou Pancho nese momento da
entrevista. Segundo Pancho Bellas Rivera son Illade “o farmacéutico José María das Pontes, o médico Illade
que acaba de falecer aquí na Coruña, un médico de Camariñas chamado Pachín que é tamén Illade, outra
filla casada cun rexistrador da propiedade e houbo un médico célebre, xinecólogo que era D. Alfonso
Illade”.
2

.Información de José María Rivera Trallero no contexto da entrevista conxunta -ver nota 2- na Fábrica
Estrella Galicia de A Coruña o 27 de octubro de 1997.
3
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tiene una concesión de la Compañía Telefónica Coruñesa, aunque de eso
no hay ningún documento. Como ves diversifica bastante sus inversiones,
diversifica bastante4 .
José María Rivera Corral deu
continuidade ao seu proxecto por
mediación do seu único fillo varón
Ramón Rivera Illade, quen logo de
aprender alemán e estudar ciencias
comerciais na cidade xermana
de Hamburgo, proseguira a súa
formación trala Gran Guerra en
L’École de Brasserie de Nancy onde
obtivo a diplomatura de mestre
cervexeiro en 1919. Desde esa data
traballou á beira do pioneirofábrica Estrella Galicia, anos 20
fundador ata a morte de Rivera Corral
en 1936, iniciando ambos neses anos
vinte e primeiros trinta a mecanización da fábrica.
Ramón Rivera Illade tivo á súa vez dous fillos, José María, pai do noso informante
Rivera Trallero e Ramón, tío deste. Todos os citados estiveron vinculados á empresa
cervexeira situada actualmente no Polígono Industrial da Grela, nos arredores da
Coruña; a cuarta xeración está representada polo noso informante J.M. Rivera
Trallero que ten a gala ser continuador dunha das dúas únicas empresas cervexeiras
españolas de tradición familiar, Estrella Galicia que facturaba anualmente sete
mil millóns de pesetas a finais dos noventa. As outras dez empresas cervexeiras
orixinalmente españolas, xa estaban en mans de transnacionais a finais dos noventa.

4
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Trala instalación da fábrica de xeo e cervexa, ambas emprazadas en Catro Camiños,
na Coruña, José María Rivera Corral facía unha nova demanda ás autoridades, co
obxecto de ampliar e mellorar a produción de xeo; tratábase dunha solicitude para
a instalación dunha tubería que recollería auga salgada bombeada desde o porto
ata a fábrica. A Gaceta de Madrid baixo o epígrafe “MINISTERIO DE FOMENTO,
Dirección Xeral de Portos, Negociado de Portos” apórtanos a seguinte información:
Visto el expediente instruido por ese Gobierno civil á instancia de D. José
María Riveira en solicitud de que se le conceda una servidumbre de agua
de mar, tomada en el vértice que forman los muelles de Santa Lucía y de la
Palloza, del puerto de la Coruña, con destino a una fábrica de hielo situada
en los huertos de la Palloza: Resultando que han emitido sus informes la

.José María Rivera Trallero na última entrevista citada.
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Junta de obras del puerto, el Ayuntamiento de esa capital, la quinta División
de ferrocarriles, previo el de la Compañía de ferrocarriles del Norte, la
Jefatura de Obras públicas de esa provincia y el Negociado de Explotación
de ferrocarriles de este Ministerio: Considerando que todos los informes
son favorables a la autorización de que se trata, y que con ella no se han de
causar perjuicios a los intereses públicos y particulares; S.M. el Rey (Q.D.G.)
teniendo en cuenta todos los informes que figuran en el expediente, y de
conformidad con lo propuesto por la Dirección general de Obras Públicas,
ha tenido a bien conceder a D. José María Riveira la servidumbre para
conducción de agua del mar que solicita, bajo las condiciones siguientes:5
Entre as condicións figuraba a execución das obras no prazo dun ano desde o
momento da súa autorización. Tras esta xestión, unha carta remitida por José María
ao seu sobriño José Silva Rivera, residente en Veracruz, ademais de informarnos da
súa habilidade financeira, móstranos o anagrama da Estrella de Galicia, “Gran Fábrica
de Cerveza de Exportación y Hielo Artificial” e un debuxo aproximado da instalación
fabril en 1933.

5
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Fábrica de Estrella Galicia, anos 20

O pioneiro dedicou a maioría das súas propiedades rurais á plantación de lúpulo,
planta da que José María Rivera Corral foi iniciador do seu cultivo en Galicia e
en España, tras un primeiro intento de introdución -fracasado- en 1913 a cargo do
director da Granja Agrícola-Experimental da Coruña, o señor Hernández Robledo,
que desde os primeiros momentos conseguiu a colaboración do industrial cervexeiro,
quen, tras dous intentos frustrados, comezou o cultivo desta cannabácea en 1920;
outro colaborador na introdución do lúpulo foi o agricultor de Betanzos Raúl
Fernández Meás. A campaña de implantación e promoción nas Mariñas coruñesas e
brigantinas continuou ao dirixirse o director da Granja Agrícola-Experimental da
Coruña “ás catorce fábricas de cervexa máis importantes do Estado preguntando
prezos e cantidades consumidas coa intención de estender o seu cultivo”.
Emprega cepas Golding traídas desde Inglaterra, e os primeiros cultivos lévaos a
cabo na Granja Agrícola Experimental da Coruña e en terreos da súa propiedade. A
raíz desta iniciativa, xorde un grupo de plantadores do Lúpulo, cuxas plantacións se
inician con cepas da Granja Agrícola da Coruña. Ramón Rivera continúa a tarefa de

. Gaceta de Madrid, nº 187, 6 de xullo de 1907, p. 70.
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promoción do cultivo do lúpulo iniciada polo seu pai, labor polo que foi condecorado
co título de Cabaleiro de L’ Ordre du Houblon.
Queremos destacar esta integración agro-industrial e o efecto de locomotora do
crecemento agrario que xogou esta fábrica trala interrupción do fornecemento de
lúpulo ocorrido coa Gran Guerra, a finais da segunda década do século e nos anos
vinte e trinta.
Ademais dos investimentos xa citados, José María Rivera Corral dedicouse a
actividades bancarias sobre as que volveremos. Logo da primeira toma de auga do
porto solicitou un novo permiso para novas obras de entubación. Cóntanolo o seu
bisneto José María Rivera Trallero con estas palabras:
Montó otra empresa que se llamaba Aguadas de La Coruña. Tenía un barco
aljibe de hierro; ese barco cargaba agua dulce aprovechando la segunda
tubería instalada al lado de la primitiva tubería de agua salada que llevaba
agua a la fábrica. De La Cubela sacaba el agua dulce y la mandaba hasta el
puerto donde la recogía el barco-aljibe que a su vez y tras un corto trayecto
la suministraba a los buques de pasajeros o de carga que la demandaban6.
Pancho Bellas Rivera terza no asunto recordando máis datos dese barco-alxibe, que
nos conta nunha breve intervención: “Era un barco plano pero bastante grande e
tíñano que vernizar por dentro para que a auga non se oxidara. Recordo vir algunha
vez desde Pontes e andaban nese labor”.
Unha das actividades máis interesantes e menos coñecidas de José María Rivera
Corral é a de intermediación na colocación de diñeiro de parentes, veciños e
amigos das Pontes ou doutros emigrados a México. Esta actividade bancaria está
claramente constatada nun libro de contabilidade, un amplo e detallado Libro Maior
cos seus Debe e Haber. Un groso libro cheo de minuciosas e ordenadas anotacións

6
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. José María Rivera Trallero na entrevista conxunta xa citada.

do puño e letra de José María
Rivera Corral que puiden ver
durante a entrevista celebrada
con tres membros da familia
Rivera no salón de xuntas da
Estrella Galicia na Coruña. Hai
innumerables referencias ao
investimento de diñeiro de xente
das Pontes a través de José María
Rivera Corral no Banco de España
e Banco Hispano-Americano
da Coruña, depósitos a prazo
baseados nunha confianza á que
o pioneiro da industria cervexeira
galaica respondía estendendo os
seus correspondentes recibos,
contabilidade
que
quedaba
reflectida no xa citado Libro
Maior.
Unha das primeiras referencias é do ano 1923 e vai precedida despois do Debe a modo
de titular, por un Castro Hermanos -de Progreso-. O primeiro paragrafo, comprende os
meses de febreiro, abril, maio, agosto, novembro e decembro e nel lévanse o Debe e
o Haber destes irmáns Castro por conceptos como o pago ao Colexio de Diquit dun
trimestre (seguramente por algún fillo destes Castro), un ingreso en abril por un
billete de lotería que lles tocou en Nadal, máis pagos do colexio e unha anotación final
de 662 pesetas de “intereses al 5% a su favor, salvo error”. En agosto de 1925 hai un
debe de 25 pesetas por un concepto que se expresa cun “Entregado a Miguelito para
ir a Puentes”, seguramente o estudante fillo dos Castro de Progreso (Yucatán) que
serían naturais desta vila. Talvez ese Miguelito sexa fillo dun Castro que temos na
nosa base de datos: Trátase de Francisco Castro Castro da Coruña, - sen especificar se
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se trata da capital ou da provincia- , nacido en 1897, casado, ingresado por Progreso
en 1914 e con residencia en Mérida de Yucatán á data de expedición da súa tarxeta.
Outra carta do ano 1934, remitida por Miguel Castro Rivera rezaba así: “A mi
querido tío, confirmo el envío anterior 10 de enero motivando la presente el recibo
de una carta de mi primo Agustín Rivera Torres de México; ella me indica entregue
a Vd. en abono a cuenta del tío Gaspar Rivera Corral pesetas cuatro mil”. Ese carteo
de carácter económico empeza en 1926 ou 1927 e para o caso dos envíos de México o
seu incremento faise evidente a finais da década dos vinte e a principios dos trinta,
seguramente polos efectos da crise de 1929 e a inestabilidade política de México,
que aconsellaban neses anos a moitos dos membros da familia Rivera e a outros
ponteses emigrados, o envío de remesas ás entidades bancarias xa mencionadas.
Na correspondencia hai cartas frecuentes dos seus sobriños e doutros parentes de
México solicitando do seu tío José María que lles abrise unha conta ou simplemente
que lles ingresase unhas determinadas cantidades. Un diñeiro que adoitaba roldar
as tres mil ou catro mil pesetas, cifras de xiro semellantes, aínda que un pouco
superiores, ás que enviaban os “aboneros” da provincia de Ourense unha vez ao
ano ou repartida en dous envíos para a manutención das súas familias, a atención
ás necesidades das súas casas ou para facer pequenos investimentos. Unha destas
cartas de 1935, (cando as cousas parecían andar mal economicamente por México
a xulgar pola correspondencia remitida desde alí) dirixida ao seu sobriño Sr. D.
Amador Silva Rivera ás rúas Isabel la Católica e Regina en México D.F. di o seguinte:
Estimado sobrino: Acabo de recibir tu carta 3 del corriente mes y con ella un
cheque a mi favor y cargo del Banco Hispano Americano, de esta, por Ptas.
3.500. -, que te dejo abonadas en una cuenta que te he abierto a este objeto.
Me parece bien que vayas enviando cantidades que puedas para, a mi vez,
írtelas abonando en esta cuenta. Con recuerdos de esta familia, se despide
tu tío que bien te quiere.
José María Rivero Trallero, tras facer constar a súa prudencia e pudor pola difusión
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dunha información que “afecta ás relacións privadas entre o meu bisavó e moita xente”
seleccionou para min aquelas páxinas “que están relacionadas coa vinculación do
meu bisavó cos seus parentes de México, que ao cabo é o obxecto do teu traballo”. Tras
este preámbulo, facía a seguinte interpretación destas actividades do pioneiro nunha
carta compartida con Manuel Díaz Rivera que ambos me remitiron xentilmente
desde A Coruña o día 7 de novembro de 1997.
Estas páginas son un reflejo no sólo de la capacidad profesional que se deduce
del hecho de la confianza que personas de aquí y de allá depositaban en él,
sino de la relación afectiva que hasta su muerte le vinculó con distintas ramas
de su familia emigrada, que en unos casos, como sabes, obtuvieron premios,
riqueza y éxitos y en otros pasaron tragos muy amargos7.
Tralo breve relatorio do regreso con bo pé e do posterior e imparable ascenso e
triunfo económico e social do pioneiro retornado á cidade da Coruña, fundador da
emblemática fábrica de cervexas La Estrella de Galicia en 1906, -hoxe Estrella GaliciaFrancisco Bellas Rivera fai unha especie de flash-back cinematográfico para
rememorar novamente as secuencias dunha imaxinaria película -que algún día
podería ser real- na que o protagonista é agora o “mexicano” Gaspar Rivera Corral.
Gaspar Rivera Corral, polizón da Coruña á Habana, pioneiro e paradigma da
reemigración Cuba-México.
O primeiro impacto do país e das súas xentes supón unha impresión fundamental
que ha rexer o instinto de conservación e adaptación e os hábitos do recentemente
chegado. Un emigrante que en moitos casos, sobre todo a partir dos anos vinte -en
que a súa orixe empeza a ser maioritariamente do interior de Galicia-, apenas coñecía
o litoral e o mundo portuario e urbano da súa terra e que ten que tecer agora, desde
os primeiros momentos do seu atraque no porto de Veracruz, e en menor medida nos
de Progreso, Tampico e outros, toda unha estratexia adaptativa para a supervivencia
7

. Carta de José María Rivera Trallero remitida dende A Coruñao 7-XI-1997.
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e a integración ao novo
país. A primeira impresión
que os emigrantes galegos
recibían do Novo Mundo
non sempre era a de terras
mexicanas
senón
de
Cuba, debido ao tránsito
e escala que a maioría das
Compañías de Navegación
facían na Gran Antilla
ou ata en bastantes casos
debido a unha primeira
experiencia
migratoria
no país caribeño. Cuba e a
cidade da Habana e os seus
habitantes constituían con
frecuencia as primeiras
vivencias que o emigrante
recibía do continente
americano. É o caso do
noso pioneiro Gaspar
Rivera
Corral,
quen
desde a atalaia dos seus
oitenta anos rememoraba
nunha entrevista as súas
primeiras andanzas e
emocións habaneras.

				
No hay mulata más hermosa,
				
más pilla y más sandunguera,
				
ni que tenga la cadera
				como la mulata Rosa,
				¡que es candela!”8
E tras esa primeira experiencia migratoria na Habana veu a reemigración a México
e aquela primeira impresión do novo país a través do gran porto de Veracruz, onde
o emigrante pontés buscou con afán o inicio do camiño que o levaría a labrar unha
inmensa fortuna
[…] cuando desembarca en Veracruz, siempre silbando una alborada, se fija en lo que
nadie toma en cuenta, ve una fortuna en los vidrios abandonados al azar de la acera
y de las olas, corre con ellos hacia la Meseta y dialoga con los volcanes como con
dos buenos hermanos. El sembrador comienza por sembrar antes su vida. La justicia
empieza por casa. Y él es todo sacrificio, voluntad y siembra gozosa9.
Gaspar Rivera Corral coouse no buque que o levou ata A Habana de polizón logo de
conseguir unha bata branca coa que entrou ao barco atracado no porto da Coruña,
facéndose pasar por enfermeiro. Trala súa primeira impresión de América veu
enseguida o duro día a día do proceso integrador ao novo territorio e ao novo espazo
social. Unha integración arroupada no caso de Gaspar polo seu irmán José María,
abarrotero en Veracruz.

8

¡Aquel encanto de llegar a Cuba, poniendo el pie en tierras nuevas! ¡Aquellas horas
cubanas del tiempo de la Colonia! Don Gaspar aún tararea una canción criolla de su
tiempo:
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. “España en México Vidas Extraordinarias D. Gaspar Rivera o El Poblador Galicia y Su Reciedumbre

Hogares Mexicanos”, en Norte. Publicación Mensual Hispano Mexicana, nº 59, México, xaneiro de

Año VIII.
9

1940,

.”España en México Vidas Extraordinarias D. Gaspar Rivera o El Poblador Galicia y Su Reciedumbre Hogares

Mexicanos”, en Op. cit.
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reemigración dos galegos desde Cuba a México, unha reemigración sempre
minoritaria, ininterrompida e por goteo ao longo da Guerra dos Dez Anos, como é o
caso que nos ocupa, e tamén nas conxunturas de crises azucreiras cubanas dos anos
vinte e tralo crack de 1929. Gaspar Rivera é paradigma tamén dese idílico soño dos
grandes pioneiros que á dedicación recia ao traballo unían, ademais, nalgúns casos
a boa estrela, ese golpe de sorte azaroso e a audacia e imaxinación necesarias para
iniciar o proceso de acumulación de capital nunha época na que se abría en México
propiamente a modernidade, un tempo inaugural no que todo estaba por facer e que,
nalgunhas ocasións, transformaría ao emigrante pobre pero traballador e enxeñoso,
no rico indiano que sempre soñara ser.
Don Gaspar Rivera Corral, co que continuamos a integración en México dos nosos
primeiros emigrantes, é todo un paradigma na nosa investigación. Juan da Toja
cóntanos na súa entrevista como funcionou neste home o imaxinario social mexicano,
a súa saída da Habana, a chegada a Veracruz e a integración económica e social ao
novo país.

En 1878 arribaba a Veracruz procedente da Habana, onde fora dependente e soldado,
alcanzando a graduación
de alférez, o cidadán galego
Gaspar Rivera Corral,
nacido en 1859 no lugar do
Chamoselo, no municipio
coruñés das Pontes de
García
Rodríguez.
O
caso de Gaspar Rivera
-como o do seu irmán José
María con anterioridaderesponde tamén a unha
das nosas hipóteses de
traballo, cal é a constante
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Estamos en 1878. Don Gaspar ve salir por la boca del Morro, desde su paseo
por el Malecón y el antiguo Castillo de la Punta, muchos navíos a la Nueva
España.
-Por allá debe haber algo- dijo él.
Y volvió a seguir el rumbo de las gaviotas y de los golfines. Atravesó el Golfo
de México, de cara limpia a la tormenta, en una mala máquina que resoplaba
como una ballena matalona. Y así llegó a Veracruz, donde era su hermano
dueño de una famosa tienda de ultramarinos: “La estrella de Oro”. En ese
nombre estaba su destino como la perla en la concha. En “La estrella de Oro”
comenzó a trabajar y pronto se hizo famoso con unos refrescos, tan bien
batidos por él, que aún actualmente van unidos a su nombre.
Tralo relato desta primeira integración á sombra do seu irmán José María, uns anos
maior que el, Gaspar descubrirá nas rúas do Porto de Veracruz a que será a clave do
seu paso como asalariado na tenda do seu irmán, a gran capitalista. Temos a historia

31

Elixio Villaverde García
A odisea migratoria de José María e Gaspar Rivera Corral

palabras y miró el horizonte marinero: “¡También yo iré, reguanábanas,
también yo iré!”.
Volvió a mirar las botellas vacías y midió con los ojos la distancia que existe de
Veracruz a la Meseta. Se enteró mejor. Don Gaspar es hombre muy precavido.
Efectivamente las botellas vacías que en Veracruz no tenían ningún mérito, en
la capital se pagaban a peso de oro. Recogió cuantos envases encontró a mano,
compró lo que pudo, fiáronle otros y, dejando apalabrada buena cantidad en
Veracruz, por si le iba bien, se plantó en México con un cargamento de botellas
vacías. Las vendió como quiso. Entusiasmó a un paisano que encontró en el
camino para que entrase en la comandita, y ya no volvió, en aquellos años,
por la tierra del zopilote. De la noche a la mañana se establecía en México de
importador de envases, como si fuera dueño de todas las fábricas de botellas
del mundo. Remesa que se pedía a don Gaspar, era servida en el acto.
Le preguntaban:
-¿Cómo se arregla usted?
-Esto es muy sencillo -respondía él, con el mapa del rostro hecho sonrisas
y con su sabrosa socarronería gallega-. Ya lo dice el refrán: soplar y hacer
botellas. Soplen... soplen...
Por mucho que soplaban, nadie competía con don Gaspar. Pronto se estableció
en el ramo de abarrotes, donde también fue acreditado y famoso10.

en Revísta Norte con estas palabras:
Un día camina por la calle. Es la hora del paseo
quincenal o mensual. El resto del tiempo lo
dedica al trabajo. Vio muchas botellas vacías
tiradas por el suelo. Oyó un comentario:
-¡Lo que darían por esto en México!
Don Gaspar puso la mano en la oreja. Y
recogió aquellas palabras como una caracola
marina. Quienes hablaban así, eran acaso
dos españoles que ya se habían hecho ricos.
¿Soplando botellas? El caso es que iban
para España. Don Gaspar recogió aquellas
Gaspar na portada da revista NORTE

A integración plena ao novo país faraa a través do matrimonio cunha muller mexicana.
Xeralmente xogaban nesta elección varios factores: En primeiro lugar, a necesidade de
realizar un proxecto vital a través do amor e a reprodución, a ruptura coa monotonía,
a ínfima calidade de vida e a soidade do novizo, a necesidade de parella e de arraigo no
novo espazo social, así como as aspiracións de melloría e ascenso do mozo inmigrante.
En contrapartida e detrás de todo o aparente nacionalismo e antigachupinismo,
existe tamén por parte de moitas mulleres mexicanas unha expectativa e unha
. “España en México Vidas Extraordinarias D. Gaspar Rivera o El Poblador de Galicia y Su Reciedumbre
Hogares Mexicanos”, en op. cit.
10
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demanda, xeralmente non explícita
e inconfesada cara ao branqueo
racial e cara ao matrimonio co
español amado / odiado nunha
sorte de malinchismo que sempre
existiu e segue existindo no
México actual. Unha estratexia
difícil dado o reducidísimo número
do colectivo inmigrante español en
todo o período de estudo, pero un
obxectivo especialmente desexado
e buscado, de xeito máis ou menos
directo ou inconsciente, por parte
das clases altas e medias crioulas e
mestizas que atopan nas ansias de
triunfo e ascenso social do galego
humilde, pero serio e esforzado,
un dos traxes a medida das súas
aspiracións.

emigrante y soldado. Labriego de Galicia, emigrante del mar y soldado de
España. El, mirando la tierra, dijo
-Esto es coser y cantar.
Se a elección da esposa é tan conveniente como a que levara a cabo Gaspar Rivera
Corral, iso supuxo non só o seu afianzamento afectivo e o xurdimento dunha nova
familia mexicana senón sobre todo o gran salto cara adiante na súa integración e
en éxito económico e social. Juan da Toja, entre os diálogos da súa entrevista segue
narrándonos e describíndonos ao noso home, e desvelándonos a súa psicoloxía e as
súas aspiracións.
La dama de sus altos
pensamientos habló con
la misma lengua y la
misma clara sonrisa
-Esto es coser y cantar.
Boda de Gaspar Rivera e Virginia Torres

Pero el mostrador de una tienda era un camino estrecho. No cabían allí las
alas de don Gaspar. Pensaba él en mover las alas, cuando vino el amor a
posarse en ellas como la golondrina en el asta de la bandera. En 1889 casa
don Gaspar con la virtuosa dama mexicana doña Virginia Torres Rayón,
nieta del generalísimo insurgente, don Ignacio Rayón. La raza se une. Don
Gaspar queda incorporado al destino de México por lo más grande que hay
en la vida: una mujer, un amor. Los dos luchan con el entusiasmo de los
verdaderos abanderados del bien y de la juventud. Como ahora la ciudad
se mete en el campo, entonces se metía el campo en la ciudad. Las “milpas”
espigaban en oro en todos los aledaños. En uno de estos se encontraba la
hacienda de “Santa Rita”. Don Gaspar recordó su triple ejecutoria: labriego,
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Y ambos recomenzaron la vida.
Las dos patrias se fundían en
una. Los dos surcos se unían
también en el mismo afán y en
el mismo abrazo. Y así comenzó
don Gaspar su gran tarea de
sembrador en la doble siembra
que ha menester en la raza: la
“milpa” y el hijo, el hogar y la
hacienda. Don Gaspar ya era el
sembrador. Dedicado al cultivo
del maíz y a la producción
de leche, más de veinte años
consagró a estas faenas. Y cada
año, un hijo. Y una cosecha

Gaspar Rivera
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jocunda. Bendición del surco y del cielo. Desde entonces es don Gaspar. Don Gaspar
Rivera el hombre de las grandes ejecutorias y de las nobles campechanías. Se
distingue por su tesón y por su honradez.
Trala plena integración económica e social, Gaspar consolídase cal simbólico
xefe dunha tribo urbana; era o home rico pero bo elixido pola comunidade para
desempeñar o papel de Xuíz de Paz, de árbitro na administración da xustiza máis
auténtica e eficaz, que é a que emana directamente do bo xuízo e da prudencia dos
fillos do pobo.
Y es así como el emigrante gallego de ayer, el del hatillo al hombro y la boina
en la mano, llega a ser el Juez de Paz de aquellos contornos. Como Salomón,
como más tarde el Xuanón de Cabañaquinta asturiano, su palabra es el
Evangelio:
-Esto para ti y esto para el otro. A cada cual lo suyo.
Y todos se iban contentos. Nadie osaba discutir lo contrario. La justicia de
Don Gaspar era hecha con la exacta medida del maíz. Ni grano más ni grano
menos11. 		
A equidade e o sentido común de D. Gaspar é máis eficiente que os funcionarios
e xuíces, tantas veces corruptos na intricada selva dun burocratismo que
historicamente e polo xeral foi en México inimigo do pobo. O seu prestixio
e a súa fama de home xusto consolídanse nunha época de expansión e
crecemento urbano:

Gaspar Rivera en familia

al paso de mi caballo.
También se va ensanchando la capital mexicana. Crece la población como por
ensalmo. “Santa Rita” va a dejar de ser “Santa Rita”. Cada trozo de tierra en la
que crece la espiga y grana la mazorca dorada, será un hogar para el hombre,
como antes es la tribuna para el pájaro. La hacienda “Santa Rita” se transforma
en la hermosa Colonia del Valle que conocemos. Sobre la tierra labrada por
don Gaspar, surge un pedazo de la ciudad nueva. Hombre de hondura como las
raíces ya sabía que araba a conciencia. En toda poza abierta por él se levanta

Crecía la familia y crecía la hacienda: el rizo de oro en los arcángeles y la
barba en la “milpa” de oro. Pero, como por donde va don Gaspar todo crece y
puede gritar como el Cid
Se va ensanchando Castilla
12
11
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un árbol o crece un hogar. El
surco que rompe es para que se
convierta en cimiento”.12
Este era Gaspar Rivera “O
Poblador”. A facenda agrícola
e gandeira “Santa Rita”
fraccionada, íase transformando,
mercé ao fortísimo ritmo de
crecemento urbano, na novísima
Colonia del Valle. De 1900 a
1910 o crecemento urbano deuse
sobre todo polo suroeste con
Finca Santa Rita
colonias para grupos de grandes
ingresos e onde xa non se segue a traza de retícula.
Aínda que non se cita entre as colonias trazadas en plena efervescencia e
desenvolvemento urbanístico desta etapa final do Porfiriato, aparece, con todo,
unha referencia á Colonia del Valle nos primeiros anos da segunda década do
século XX. A referencia relaciona o crecemento urbano e a súa prolongación a outras
municipalidades cos novos sistemas de transporte, o tranvía fundamentalmente, e
deste xeito o transporte ampliábase á área suburbana, pois a principios dos anos
oitenta do século XIX.

A guía de tranvías de 1913 fai referencia
a unha Colonia del Valle, seguramente
nos seus primeiros desenvolvementos
nunha época, a da Revolución, na que
parte da facenda “Santa Rita” se metía
na cidade. Quizais xa empezaba a súa
urbanización a finais da Revolución ou
principios dos vinte, conservándose aínda
a maior parte da mesma para a produción
agropecuaria; hectáreas que á súa vez irían
transformándose sucesivamente en cidade a
partir da terceira década do século. Pódese
falar de cohabitación ou dobre uso da
facenda pola seguinte situación acontecida
en pleno fragor revolucionario, información
Gaspar na finca Santa Rita
que á súa vez nos aclara a personalidade do
noso home. É unha anécdota que expresa ben
o temple, a habilidade, diplomacia e man esquerda deste galego das Pontes de García
Rodríguez.
Y nos dice un refrán gallego o un refrán mexicano, en los que también es
maestro, como cuando decía -para que lo dejaran en paz- a los “zapatistas”
que invadían su finca, ahí en Mixcoac, en las goteras de la capital mexicana:

se añadieron a los anteriores recorridos circuitos como Peralvillo, Guerrero,
la Viga, Buenavista, San Cosme y Tlaxpana, Santa María, los Arquitectos y
San Lázaro; a los cuales se agregaron años más adelante -como lo consigna
una guía de tranvías de 1913- rutas a colonias como la Juárez, la Roma y la
del Valle13.

-¡Napoleoncitos, estamos fregados!
Les ponía familiarmente una mano en el hombro y, a fuerza de palmaditas,
los despachaba de nuevo hacia el Ajusco. Llamándolos Napoleoncitos no
deberían de descender a bajos menesteres de rapiñas baratas. De esta manera
“España en México Vidas Extraordinarias D. Gaspar Rivera o El Poblador Galicia y su Reciedumbre
Hogares Mexicanos” en op. cit.
14.

13
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. Hira de Gortari Rabiela y Regina Hernández Franyuti: op. cit. p. 68.
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evitaba ciertos robos y ciertas molestias.
Y predicaba la moral en los que volvían al
cuartel insurrecto...”.14
Claro que pola gran distancia existente
hoxe na megalópole defeña entre un lugar
e outro, a propiedade de Mixcoac á que
se refire o texto fai enorme esa facenda
“Santa Rita” da que xorde a Colonia do
Val. Hoxe Mixcoac está case no centro
desta inmensa cidade de máis de vinte e
catro millóns de habitantes. Na terceira
década do século a facenda debeu de
empezar a desaparecer transformándose
progresivamente nos corenta en paisaxe
urbana.
Segundo outra publicación, Estudios 6. El
Problema del Poblamiento en la ciudad de México
, a Colonia del Valle alcanza en 1952, -e polo
tanto xa fóra do noso período de estudo- baixo a denominación de Rexión Catastral
“Del Valle-Tlacoquemeca”, as 308 mazás, o que representa en cifras relativas o 2,94%
do conxunto da cidade.. Neste cadro estatístico pódese ver, máis claramente como
da porcentaxe total do tipo de habitación, o 100% da Rexión Catastral “Del ValleTlacoquemeca” está levantada en base a unha urbanización nova, só comparable
na época na súa construción ás modernas Rexións Catastrais de Chapultepec,
Hipódromo das Américas ou Lomas de Chapultepec, cualificadas igualmente polo
seu tipo de habitación nun 100% como novas.
Gaspar Rivera Corral

Gaspar Rivera Corral pensa naturalmente en facer diñeiro pero é tamén un home
arraigado na súa nova terra e ás súas xentes, con valores humanitarios probados e
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moi consciente da función social da vivenda. No seu labor como promotor e poboador
da capital mexicana ten un pensamento propio conforme coa ideoloxía urbanizadora
da chamada “Ciudad de los Palacios” e unhas ideas claras que expresou na entrevista
aludida. Unha actitude e unha conduta que nesa entrevista remonta e explica en
función de patróns culturais que afunden as súas raíces na súa peculiar idiosincrasia
galaica.
No obstante su mutismo sobre su gran obra de México, sabemos de
su magnífica estructura para el urbanismo de la ciudad a tono con las
necesidades de sus ciudadanos. En los repartos de las afueras se mantiene el
pensamiento primitivo de don Gaspar, a saber: que todo mexicano pueda
tener un hogar económico e higiénico, con jardín, con espacio y con sol. En
cambio, en la ciudad, respondiendo a la suntuosidad de toda metrópoli,
procura su Empresa levantar edificios de arte y de gran valía, contribuyendo
al progreso y a la buena estampa de la capital mexicana.
Non debemos esquecer que a partir de 1880, que coincide para o caso mexicano
co Porfiriato, hai un tempo no que a burguesía impón a súa tendencia cultural
europeizante “caracterizada agora polos criterios urbanísticos barrocos e
haussmanianos e tipoloxías arquitectónicas propias do eclecticismo romántico que
se vai impoñendo ao neoclasicismo”.
Todo iso é a consecuencia da consolidación de certa ideoloxía dominante, plasmada na
nova planificación urbana. Paralelamente a esta arquitectura de elite, van xurdindo
novas colonias máis populares como resposta á demanda da inmigración interior e
exterior.
Ni siente la explotación ni su firma la necesita. Que el que viva fuera gane en
higiene lo que pierde en distancia. Que el que viva en el centro de México
sepa también que no puede ceñirse a estas o a aquellas economías el deber
imperativo de contribuir al engrandecimiento y a la belleza de la metrópoli
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da casa grande que el fundara.

Gaspar Rivera cos seus fillos e netos

mexicana. Este es su lema y no se le convencerá de lo contrario:
- En mi Galicia todo es derecho: el pino y la vela. Aunque veáis que la vela
se curva, no hay que creerlo. Sólo es para burlar al viento y no desandar
el camino. Aunque parece que es la vela la que se curva y la que cede, en
realidad es el viento. Galicia es como la Torre de Hércules. Hacia la tierra o
hacia el mar no lleva más que un camino - sentencia Don Gaspar.
A súa esposa morreu sendo aínda nova e D. Gaspar Rivera non volveu casar,
dedicándose de maneira total aos seus fillos e netos. Cando no Ano Novo de 1940
se publica a entrevista da que extraemos estes datos o pontés ten 80 anos e foi
deixando xa as rendas das súas empresas e negocios en mans dos seus fillos. No
entanto, o vello pioneiro galego segue discretamente pendente de todos os asuntos

15

. Op. cit

Sus hijos, sus nietos, todos son hombres de carrera, de competencia y cultura.
Este es arquitecto, el otro ingeniero. Aquel otro ha recorrido la redondez del
mapa, es pintor fervoroso y habla varios idiomas, hasta el del Oriente lejano.
Y para que se vea lo que es un hombre de España sembrado en tierras de
América, apuntemos, muy por encima, parte de la familia, ramas múltiples de
este gran árbol de Galicia. Hijos: Agustín, Genaro, Adelaida, Gaspar, Ramón,
Guillermo y Roberto. Hijos políticos: Ángela Rodríguez Peña, Josefina
Barrios Gómez -de ilustre familia mexicana- Manuel Díaz Brea, María Luisa
Fernández, María Eugenia Lomelín, Sofía Escalante. Nietos: Virginia Román
y Agustín; María del Carmen,
Josefina, Gaspar, Genaro, Teresita
y María Eugenia; Gaspar, Manuel,
Virginia, Luis y Gabriel; Gaspar,
Paulino, Jaime y María Luisa;
Ramón, Felipe y María Eugenia;
Guillermo, Sofía, Manuel y otros
que ya vienen en el pico de la
cigüeña15.
Na actualidade, os descendentes de D.
Gaspar Rivera Corral campan polos seus
respectos no mundo industrial, comercial
e financeiro da República Mexicana así
como entre os profesionais e artistas de
diferentes ramos. Pero máis aló das súas
relacións familiares e mercantís, o galego
non perde as súas raíces e desde a súa
posición de gran potentado económico
exerce tamén o papel de líder étnico entre
Fidelín, neto de Gaspar

42

43

Elixio Villaverde García
A odisea migratoria de José María e Gaspar Rivera Corral

os da súa comunidade, aos que chegou xenerosamente desde unha posición de
gran solvencia financeira e prestixio na sociedade mexicana e non á inversa, como
sucede a miúdo coa maioría dos que exercen este tipo de liderado, que se insiren
nas asociacións de beneficencia, mutualistas, recreativas e / ou culturais do seu
colectivo inmigrado para, desde a dirección do seu grupo étnico-cultural de orixe,
dar o salto ao gran mundo da sociedade receptora.
La Colonia Española de México sabe también de la huella fecunda de don
Gaspar Rivera. Así como muchas gentes después de gozar la obra acabada,
apenas si recuerdan que es don Francisco Petro y Neto el fundador de la
Beneficencia Española y, como consecuencia, del Sanatorio, así mismo será
bueno recordar que uno de los primeros fundadores del Centro Gallego en
México también es don Gaspar Rivera:
- Nos juntamos cuatro gatos y fundamos la Casa de Galicia. Hace ya de esto
muchos años- dice don Gaspar16.
Foi seguramente o primeiro centro ou organismo asociativo e comunitario dos
galegos na capital da República Mexicana, un primeiro xerme organizativo fundado
aló por xullo de 1908, que nos suxire a hipótese de que eran poucos, pero seguramente
bastantes máis que os inscritos a partir de 1926 no R.N.E. Esta asociación confirma,
ademais, que os galegos xa debían ter cara ao cambio de século conciencia da súa
especificidade e dos seus problemas, aínda no caso máis que probable de que esa
difusa conciencia da súa especificidade lingüístico-cultural estivese compartida
coa idea da españolidade, e cunha superestrutura ideolóxica de signo nacionalista
español. E aínda que a dinámica organizativa xurdise da reunión de “catro gatos”,
como sucede case sempre, é máis que probable que este reducido grupo de paisanos

. “España en México Vidas Extraordinarias D. Gaspar Rivera o el Poblador Galicia y
su Reciedumbre Hogares Mexicanos”, en op. cit. Lamentamos non ter a data exacta
da fundación desta primeira Casa de Galicia pero pola posible proximidade de datas á
entidade semellante fundada polos galegos de Veracruz, e polos indicios periodísticos
diversos, pensamos que a súa posible fundación debe situarse nos cinco últimos anos do
século XIX ou en todo caso antes de 1905.
16
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Victoria Estela, neta de Gaspar

Xosé Manuel e Alberto, netos de Gaspar

pioneiros, no económico e tamén no aspecto socio-cultural, dirixiuse co seu empuxe
fundacional ao referente dunha colectividade galaica que xa debía ter certa entidade
e significación para estas datas.
A capacidade e preocupación por Galicia e os galegos en México non só se desvela,
no pensamento do pontés, na fundación do Centro Galego de 1908. Gaspar Rivera, en
declaracións da entrevista xa citada, fai alusión a outros aspectos da súa galeguidade
e da súa bonhomía; á dor polo enfrontamento na guerra civil española á que el chama
a guerra fratricida, á morriña pola ausencia da Terra á que anhela volver unha vez
máis, e talvez inconscientemente como tantos e tantos miles de galegos da diáspora
americana, para morrer. E desvélanos tamén a súa peculiar ideoloxía galeguista
conciliadora co seu sentimento de españolidade. Un galeguismo romántico, que se
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afirma nalgúns dos máis recios símbolos da vella patria galaica.

He dado a la tierra cinco o seis viajes. No quisiera que fuera el último, pero
las cosas no vienen como uno quiere. España está herida, acaba de pasar
por un parto dolorosísimo y ha menester del gesto animoso y de los brazos
moceriles. Los míos ya han dado lo suyo. Otros vendrán con mejores ramas
y en ellas cantarán alondras futuras... Creo en Dios y en España, en Galicia
y en la Torre de Hércules, en Pondal, en “As campanas de Allóns” y en la
“Canción dos Pinos”.
Juan da Toja termina a súa entrevista a Don Gaspar Rivera botando man como
colofón dun poema do que extraemos algúns versos polo interese que revisten para
explicar o mundo da emigración na área do Golfo e en toda América. Un poema que
o vello emigrante corrixe en dúas palabras -refaixo e marelo-, como celoso gardián

da súa lingua vernácula, seguramente imbuído da sensibilidade e a reivindicación
idiomáticas dos nosos historiadores e poetas románticos, en cuxa atmosfera vivía
e respiraba o noso personaxe. Un emigrante inmensamente rico e prestixioso que
nunca renegou da súa lingua nin das condicións sociais de pobreza asociadas a ela,
como se demostra nunha fotografía que reproduce a revista Vida Gallega, tomada
probablemente na súa última viaxe a Galicia. Nela aparece Don Gaspar, cunha parente
vestida de negro e outros familiares “mexicanos” á porta da humilde casa labrega do
Chamoselo, nas Pontes de García Rodríguez onde nacera no ano 1859 algúns despois
que o seu irmán José María.
Gaspar Rivera, campesiño, emigrante, soldado e comerciante que se sentía español,
mexicano e sobre todo galego, coñecía poemas coma este:
Gallegos, ¡los míos!
Los que al sol antillano hacen la zafra
y recorren la Rosa de los vientos marinos
y, nostálgicos, vuelven a cruzar “La Marola,”
la novia blanca que esperó en su sitio,
y si alguien le pregunta: “¿Cuando te casas,
(moza?”,
ella responde, rota la garganta en suspiros:
- Mientras no vuelva el último emigrante,
que se quedó allá lejos, pobre y encanecido,
¡él que era rubio como el sol temprano
y que llevaba al rojo los carrillos
como fuelle de gaita los ojos alegreros,
como dos tazas blancas que desbordan el vino
del Ribeiro; las manos fuertes como cornales,
y las piernas de roble, no vendrá el novio mío!
........................................................
yo sé que no puede. ¡Porque hubiera venido!

Gaspar no Chamoselo coa súa familia
46
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¡Seguramente se enfermó en la espera!
¡Seguramente no encontró el navío!
Ya he mandado gaviotas al horizonte, ¡y nada!
Le pregunta a las velas ¡y tampoco la han
					
(visto!
Era rubia y alegre como el sol por Santiago
y en sus ojos llevaba la alegría del Miño:
la salud en la cara, la sonrisa en la boca,
la cabeza en espigas y el refajo amarillo,
Gallegos, ¡los míos!
- Se dice refaixo y marelo -protesta don Gaspar, reclamando los fueros de
su lenguaje enxebre. No acuciamos más al patriarca. Don Gaspar Rivera, o
el poblador, aún nos acompaña hasta la puerta, demostrando su ligereza de
mozo de palo al brazo. Sus ochenta años no son tristes, sino felices y alegres,
anchos y limpios como una playa llena de sol
y de blancas marejadas de espuma17.
Aínda que os datos da revista Norte son
bastante completos para entender a chegada
e integración de Gaspar Rivera na República
Mexicana, botamos man tamén da fonte
oral para profundar en aspectos menos
coñecidos ou que non adoitan aflorar nunha
entrevista laudatoria e panexirista como
a que acabamos de utilizar. E recorremos
para iso ao señor Francisco Bellas Rivera,
nado, como todos os seus irmáns, na capital
da República Mexicana, concretamente en

Tacuba, no ano 1915, fillo dos ponteses emigrados a aquel país Francisco Bellas Rivera
e Claudia Rivera López. Bellas Rivera é sen dúbida a testemuña máis autorizada do
clan Rivera para falarnos dos pioneiros da súa familia, os irmáns José María e Gaspar
Rivera Corral.
El Gaspar era del Chamoselo, de aquí de Puentes. Eran dos hermanos Gaspar
y José María, Gaspar Rivera Corral y José María Rivera Corral. Estaba muy
revuelta, la Guerra de Marruecos y la puñeta y el que tenía un poco de iniciativa
tenía que arrancar porque esto... no había desarrollo. Estos fueron antes de
Porfirio Díaz, y después el Gaspar y el José María estaban en Veracruz y eran
unos celtas de ojos azules muy, muy lanzados y muy competentes, escaseaban
las botellas y en Veracruz las botellas estaban tiradas porque todos los barcos
que llegaban allí [...], empezó a recoger las botellas vacías y arrancó pa México
con un cargamento de botellas, las vendió estupendamente, el hombre era
muy audaz, muy atrevido y una mestiza... se enamoró de él18.
Tras esta primeira aproximación biográfica aos irmáns, especialmente a Gaspar,
Pancho segue contando que Gaspar era un home “que se comía o mundo polas boas”,
e recorda de paso que tivo unha noiva por aquí, momento no que terzou o arquitecto
Manuel Díaz Rivera, con estas palabras:
Se llamaba Generosa do Fuseiro, era de Betanzos. Muchos años más tarde se
la encontró el abuelo en un camión [autobús] de pasajeros y ella lo reconoció:
“¡Gaspariño!, ¡Son Generosa do Fuseiro!”.
Segue Pancho Bellas Rivera contando de forma resumida a súa audacia e golpe de
sorte coas botellas -baleiras- e coa que sería a muller da súa vida. Pancho fai unha
especie de flash-back cinematográfico para rememorar novamente as secuencias
. Francisco Bellas Rivera empezaba así, na 1ª entrevista das Pontes, o seu relatorio sobre las bondades e
audacia o imprenditori Gaspar.
18

17
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dunha imaxinaria película na que o “mexicano” Gaspar é o protagonista.
El de México casó con esa mujer rica... que tenía una gran hacienda pegadita a
México, en la parte sur. Y el Gaspar empezó con la hacienda esa que llamaban
Hacienda de Santa Rita, una hacienda bárbara con vacas para suministrar
leche a la capital, una hacienda estupenda. Y los cogieron las revoluciones
y el Gaspar era un fuera de serie porque cuantas más revoluciones había
más engordaba. Robaban el ganado las tropas del Ejército, las refugiaban
en el rancho de Santa Rita y la mitad del ganado se quedaba en él... antes de
Pancho Villa, ¡bueno!
Pero o gran impulso cara adiante, o gran despegue producirase cando ás actividades
agropecuarias una a visión do solo como mercancía asociada ao crecemento urbano
da que hoxe é a cidade máis grande do mundo. Será aí, na especulación do solo, na
compra de novas terras para urbanizar e na construción de vivendas onde o noso
emprendedor personaxe multiplicará vertixinosamente a súa fortuna; un patrimonio
que os seus fillos e netos seguiron incrementando en actividades similares e noutras
novas ata constituír na actualidade algunhas das grandes fortunas da emigración,
ou dos fillos da emigración galega, nun país no que viven algúns dos galegos ou fillos
de galegos máis ricos do continente americano entre os que se atopan os herdeiros
de Gaspar Rivera Corral, entre eles os Rivera Torres e descendentes.
E poño punto final ao meu artigo iniciado coa referencia ao pontés-mexicano Pancho
Bellas Rivera, que me presentou Manolo Souto a mediados dos noventa, cunhas
palabras súas tomadas da entrevista que lle fixen aquí na súa casa das Pontes hai
19 anos, en xullo de 1995. Unha interesante entrevista na que vincula as orixes do
emigrante de O Chamoselo que se coou nun barco no porto da Coruña como polizón
cunha bata branca, facéndose pasar por enfermeiro cun dos seus descendentes,
dono dunha das maiores empresas construtoras de América Latina, ao que coñecín
e tratei no despacho do impresionante edificio de oficinas que ten este magnate no
Estado de México.
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Viendo el desarrollo de México empezó a comprar todo lo que había por
detrás del rancho de Santa Rita, unas extensiones brutales que llegaron a
sembrar con avioneta... eucaliptos. Y empezó a vender a quinientos... son
los primeros urbanizadores de Latinoamérica, la rama de México es como
diez veces más potente que la de Coruña... él empezó a vender a quinientos y
había comprado a peso todo por detrás, y él al verlas venir, venga a vender a
quinientos. Bueno yo digo quinientos, él vendía cien veces más caro de lo que
compraba, hasta tal punto que la Colonia del Valle fue casi entera suya. Allí
está el número uno de los de México ahora, que es el Gaspar, Gaspar hijo. Ese
vive allí, es un capitalazo20.
O despacho do Gaspar actual, do “capitalazo”, como o chama Pancho na entrevista, é
amplo e cómodo, pero á vez austero e funcional e está presidido por certo, por unha
foto do pioneiro Gaspar Rivera Corral e por un precioso óleo/lenzo, un cabalo de
raza da autoría do popular, querido e cotizadísimo pintor mexicano David Alfaro
Siqueiros. Foto e cadro son a memoria viva das humildes orixes deste descendente
de galegos das Pontes e á vez expoñente simbólico non só do poder económico senón
tamén da plena mexicanidade socio-cultural e da aureola de “distinción” que adorna
a este adiñeirado membro da cuarta xeración dos Rivera Corral mexicanos.

20

. Entrevista a Francisco Bellas Rivera. As Pontes de García Rodríguez xullo 1995
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A neveira de Lousada no camiño Mondoñedo-Ferrol

Na provincia de Lugo, limitando coa denominada Terra Chá, un macizo
coñecido como Serra da Carba atravesa o concello de Xermade polas parroquias de Lousada e Roupar. Este sistema montañoso estivo vertebrado polo
Camiño Real da Carba, unha vía de comunicación empregada como ruta
comercial que unía a cidade portuaria de Ferrol con Mondoñedo, capital do
Antigo Reino de Galicia e sede episcopal dende o s.XII. Este eixe histórico
foi soporte do desenvolvemento dunha actividade vencellada á extracción e
produción de xeo a través das “neveiras”, un exemplo de arquitectura popular ligada ao traballo da neve -hoxe reducida a restos arqueolóxicos- que
recoñecemos polo seu interese patrimonial.
O fenómeno do xeo e a chamada “arquitectura da neve” pode abordarse
dende distintas perspectivas: histórica, arqueolóxica, antropolóxica, xeográfica, etc. Neste caso, a aproximación ao mundo das neveiras, e máis concretamente á de Lousada, faise dende un punto de vista patrimonial e cun
carácter propositivo, no cal o enfoque interdisciplinar é positivo e necesario para poder obter unha visión máis completa do obxecto de estudo que
se está a analizar. A investigación da neveira de Lousada coma un ben de
interese histórico e etnolóxico en relación á súa orixe e repercusión dentro
do medio físico no que se atopa, é determinante á hora de establecer unhas
liñas de actuación concretas que sexan proveitosas para a salvagarda e difusión dos seus valores patrimoniais, hoxe en día en perigo.
1-O CAMIÑO MONDOÑEDO-FERROL E A RUTA COMERCIAL DO
XEO. AS NEVEIRAS.
O Camiño Real Mondoñedo-Ferrol, tamén coñecido coma o Camiño da
Carba, constitúe un elemento clave para a completa comprensión do fenómeno comercial do xeo. Pese a centrarnos no treito de camiño que discorre
polo termo municipal de Xermade, este non se pode abstraer do todo do
que forma parte.
54

Así pois, tendo en conta a súa totalidade e comezando por Mondoñedo, este
discorrería polos lugares de Romariz, Labrada e Montouto, en Abadín, para
continuar por San Simón da Costa e Vilapedre, no termo de Vilalba; entraría
logo en Xermade por Lousada e sairía por Roupar en dirección a As Pontes;
despois atravesaría Espiñaredo e Ponte Xubia, para finalmente chegar a Ferrol.
Malia non seren moi abundantes, atopamos algunhas referencias documentais en relación ao Camiño da Carba que permiten reconstruír en parte o
seu trazado e facerse unha idea do seu estado. Así, na “Descripción Económica
del Reyno de Galicia” de 1804, pódese ler: «los caminos que desde el mismo Mondoñedo se dirigen a Ferrol y a la Coruña, están muy malos, y este mal principia ya
cuando se sale de la ciudad, subiendo una cuesta llamada la Infiesta, de una legua
de largo» (Labrada, 1804: 24).
Nos cadernos das viaxes que Frei Martín Sarmiento fai a Galicia no ano
1725, unha vez chega a Mondoñedo, describe o perigo que tiña esta vía por
aquel entón: «quise ir desde allí al Ferrol, y como me dijeron que había ladrones
en el Monte da Carba, desistí y fui a Betanzos» (Sarmiento, 1996:57). Tamén
Richard Ford, famoso viaxeiro do século XIX, alude ao camiño de Ferrol a
Mondoñedo na súa ruta LXXXI, «…antes de llegar a Lousada; a partir de ahí,
la comarca se vuelve más accidentada. Esta es la ruta más corta, pero es intrincada»
(Ford, 2008: 68), o cal a pesar da vaguidade dos datos, deixa cando menos
constancia da accidentalidade do terreo nas inmediacións da Carba, aspecto
destacado igualmente por outros autores.
Unha máis detallada descrición do camiño é ofrecida en 1866 nun compendio
de itinerarios militares de España, pormenorizando o treito que vai de
Roupar a Mondoñedo por Balsa como segue ( A.A.V.V.: 1866:161):
«Es de herradura, y asciende con regulares pendientes, faldeando la peña
Gohia, para salvar a 2,5 km de Lousada, la sierra de Carba, de la que
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desciende al río Eume, que se cruza en pequeños puentes de piedra, 1
km antes de Balsa y 0,5 km después de Orjas. En Balsa corta el camino
de Baamonde a Merille. En el que se describe asciende nuevamente,
para ganar la cresta de la sierra de la Carba, divisoria de aguas de los ríos
Gestido y Miño. El camino sigue la árida y casi llana cresta de la sierra,
hasta 4,5 km de Valina, que desciende a Mondoñedo por la cuesta de la
Enfesta, en difíciles zic-zac, impracticables a caballerías, y siguiendo la
orilla derecha del arroyo de los Picos».

Tramo Mondoñedo-Roupar de Carta geométrica de Galicia dividida en sus provincias,
1845. Fonte: Galiciana. Biblioteca Dixital de Galicia / BDGA20140001323

Cómpre destacar aquí o apuntamento acerca do seu trazado pola divisoria
de augas dos ríos Xestido e Miño xa que a miúdo, os camiños primixenios
escollían rutas naturais polas mesetas coincidentes con ditas divisorias, a
propósito do cal nos ilustra Nardiz Ortiz: «al mostrarnos siempre como más
antiguo, aquel camino que discurre por la divisoria de aguas, lo que va a dar lugar
a un método de trabajo para localizar los caminos antiguos» (Nardiz, 1991:36).
Vieiros deste tipo actuaron como soporte da actividade comercial dende
época medieval. E neste caso, a vinculación das neveiras co camiño non é
casual; as fontes orais constatan a existencia dun comercio do xeo que tería
como destino o porto de Ferrol, subliñando a dificultade do seu traslado
dende Lousada e as parroquias lindantes.
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Non foi a obtención de xeo a partir da neve un labor exclusivo desta zona,
nin tan sequera de Galicia, senón que se tratou dunha práctica amplamente
estendida na Península Ibérica fundamentalmente a partires do século
XVI -coa chegada da Pequena Idade Glacial- ata ben entrado o século
XIX. Concretamente en Galicia, a explotación da neve parece que estivo
estreitamente vinculada co Císter; tódolos datos indican que a partires do
século XII (Sampedro, 1999), foi esta orde relixiosa a promotora de gran
parte das neveiras esparexidas por Galicia, cuxa maior actividade se acadou
no século XVII.
No século XVIII constátanse nos Mapas Generales de Catastro dez neveiras,
«seis están ubicadas en la provincia de Santiago, tres en la de Ourense y una en la de
Betanzos» ( Fernández,1996: 48), cifra paradoxicamente escasa se atendemos
ao número de exemplos hoxe detectados. Isto podería deberse ao feito de
non seren rexistradas por tratarse de produción de xeo para o autoconsumo
-non destinado á venda-, ou dun fenómeno de ocultación, pois como apunta
Rodríguez Fraiz (Rodríguez, 1973: 113)para o mosteiro de Acibeiro: «las
tenían ocultas para evitar pagos al fisco».
Sen vinculación a priori co Císter nin con institución relixiosa algunha, nas
inmediacións do camiño da Carba localízanse diversas neveiras, relativamente
próximas unhas das outras, a saber:
•A Neveira de Lousada, sita na Fonte da Neveira, Garrona, concello de
Xermade.
•A Neveira de Montouto, no lugar do Rego Cavado, Arca de Montouto,
concello de Abadín.
•A Neveira de Labrada, no lugar de A Pardoa, concello de Abadín.
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•A Neveira de Monseivane, no lugar de A Casanova, San Simón da Costa,
concello de Vilalba.
O Camiño Real Mondoñedo-Ferrol actúa como nexo entre elas, pois as
catro –aínda que máis concretamente as tres primeiras-, atópanse a carón
ou a escasa distancia desta ruta. Como xa se adiantou, tal emprazamento é
comprensible por razóns de operabilidade, en tanto que dispor dunha vía de
comunicación permitía transportar o xeo aos puntos de consumo.

Seguindo a tendencia dominante nas construcións da neve en Galicia,
aparecen a altitudes arredor dos 800-900 metros, preto dalgún cume, e
adoptando unha orientación norte.
Debían ser construcións máis ben modestas, semisoterradas na pendente.
Todas presentan características moi parecidas, se ben o estado de abandono
das mesmas e a persistencia da maleza nalgún caso, impiden establecer unha
comparativa en profundidade. Seguen formas rectangulares -se cadra a de
Labrada é algo máis ovalada, parecendo incluso aproveitar alguhna oquedade
natural do terreo-, e conservan en maior ou menor medida os muros de
mampostería de pedra conformadores do pozo. Quizais sexa a neveira de
Montouto a que mellor se conserva das tres, ou cando menos, na que o pozo
parece manter a súa integridade.

Bosquexo da neveira a partir da
súa parte visible na actualidade.
Elaboración propia
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No caso da neveira de Lousada, no que á súa configuración respecta, esta
sérvese do desnivel natural da ladeira como base para o seu asentamento.
A súa orientación é noroeste, aproveitando unha lixeira vagoada do
terreo. A diferenza da meirande parte das neveiras, presenta unha planta
rectangular, con muros de pedra trabados por medio de morteiro de barro.
Nestes muros aínda se poden apreciar uns orificios que poderían indicar
a existencia dun segundo nivel superior ou teren servido no proceso de
construción da cuberta. Tendo en conta as paredes conservadas e visibles
do seu pozo, as súas dimensións oscilarían entre os 10 m de longo e os 6 m
de largo, non podendo determinar de maneira certeira a súa profundidade;
se ben, tomando como referencia outras construcións deste tipo escavadas,
é de supoñer que o pozo contaría cuns 4-5 metros.
Estado actual da neveira

funcionamento da neveira producíase no inverno, momento no cal se
orixinaban as principais nevaradas do ano. Durante este tempo, o encargado
de poñer en marcha a neveira tiña que encargarse en primeiro lugar, de
conseguir o maior acopio de neve para poder gardala na neveira e a
continuación, pisala ata convertela en xeo. Este traballo requiría un gran
esforzo posto que o ideal, era obter laminas de xeo de arredor duns 50 cm
separadas por capas de palla que funcionasen coma illante e facilitasen ao
O

Construción a base de muros de mampostería de pedra
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mesmo tempo, o posterior traslado. Ao longo deste proceso, era habitual
que se producise un certo desconxelamento destas placas de xeo e por iso,
as neveiras tiñan unha lixeira inclinación no chan e un pequeno desaugue
situado na súa base para que puidese saír a auga resultante. O traslado deste
material cara o porto de Ferrol producíase durante a noite, evitando así
acuciar o desxeo das placas (Riveira, 2013: 251)

No termo de Xermade, segundo Dolores Mariño Veiras (Mariño 1983:58), o
mosteiro de Meira tiña varias propiedades, concretamente na zona Roupar
e Cabreiros:
«a través de Roupar y de Cabreiros se llega a la extensa depresión que
forma la “Terra Chá” y la meseta lucense, en donde los monjes de Meira
tienen un gran número de propiedades»

Para facilitar este labor, pódese apreciar a día de hoxe -no extremo superior
da neveira-,os restos dunha pequena construción a xeito de almacén que,
ao igual que ocorre en moitos dos exemplos estudados, serviría como apoio
ás tarefas de almacenamento e extracción da neve e o xeo. Non se sabe con
exactitude as dimensións desta edificación nin se puido concibirse como
unha estrutura exenta ou se polo contrario, estaba integrada dentro do
propio esquema da neveira.
Na actualidade, malia existir unha ruta de sendeirismo sobre o trazado
do antigo Camiño Real coa que se potencian os elementos patrimoniais
ao longo do seu percorrido, o certo é que as neveiras pasan inadvertidas
debido ao seu deplorable estado de conservación.
2.UNHA APROXIMACIÓN HISTÓRICA Á NEVEIRA DE LOUSADA
(XERMADE)
A neveira de Lousada é un exemplo máis da referida “arquitectura da neve”
que poboou as montañas do Antigo Reino de Galicia a partires da Idade
Media. A súa posible orixe está ligada substancialmente á historia do seu
Couto e por iso, á hora de iniciar unha investigación sobre a mesma, é
necesario partir dun estudo da propiedade destas terras ao longo do tempo.
Como xa se comentou con anterioridade, durante a Idade Media, os grandes
mosteiros do Císter -Sobrado dos Monxes, Oseira, Acibeiro e Meiracontaban coas súas propias neveiras espalladas polo macizo galaico.
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Do mesmo xeito, varios documentos Reais da Idade Media confirman como
efectivamente, o Couto de Roupar pasou a formar parte do Señorío de Meira
por privilexios outorgados polos reis Alfonso VII, Alfonso IX e Fernando
III; sen embargo, non hai ningunha mención específica á propiedade do
Couto de Lousada:
«Alfonso IX dona al monasterio de Santa María de Meira y a su abad
don Fernando cuanto le pertenecía en las granjas, montes y villares
de Roupar, con el privilegio de coto, prohibiendo entrar en los términos
que se especifican a los funcionarios reales ni si tantum modo pro
moneta.»(Sánchez, 1953: 239 cita a Tumbo de Meira, fol. XII r.)
«Carta abierta de Fernando III confirmando al monasterio de Santa María
de Meira y a su abad don Fernando en la posesión del Coto de Roupar,
con todas sus heredades por los términos que se indican, y ratificando su
exención jurisdiccional» (Sánchez, 1953:288 cita a Tumbo de Meira, fols.
XII r. y 437r.)

Durante esta época, era moi habitual que o clero e en menor medida a
nobreza adquirisen unha serie de privilexios ou concesións reais por medio
das “Cartas de Couto”. O motivo destas doazóns débese a intereses mutuos
por parte dos monarcas castelán-leoneses e do poder eclesiástico. O rei
necesitaba exercer un dominio e control sobre o territorio e por iso, realizaba
estas concesións para manter a homoxeneidade territorial que tanto desexaba
conservar (Pallares, 1978).
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Esta situación fixo que durante os séculos XIV e XV a nobreza galega
se fixese cun amplo territorio obtido non só polos privilexios outorgados
por parte dos reis casteláns, senón tamén polas propiedades que lle foron
encomendadas a través dos mosteiros e catedrais.
Dentro deste panorama social, o Couto de Lousada é unha mostra do
poderío acadado por parte da nobreza galega na Idade Media. Sen probas
ata o momento de que en efecto, estas terras fosen cedidas por medio dun
privilexio real, os primeiros datos acerca da súa propiedade remóntanse
a comezos do século XIV, momento no cal estes dominios están baixo a
xurisdición da familia López de Lanzós. Durante esta época, Dona Maior
Rodríguez, filla de Rui Gómez de Neda (Conde de Barcelos) e dona Marina
López de Lanzós, vai ser a propietaria do Couto conforme ao ditado no seu
testamento do 29 de novembro de 1323:
«Et mando o dereyto que eu ey averdevo na Iglesia de Lançoos et de
Lousada et de San Simon que fique en cada huna destas Iglesias et que
ningún que nunca possa demandar en mina voz. Et mando vender todo
o herdamento que euaio en Lançoos, ent Lousada et en Ameyxeedo,
salvo ete que mandey as Iglesas; et se o quesser comprar Sta. Maria de
Mendonedo que lo vendan “ante coutionem». (Cal, 1984: 254-255).

Trala morte de Dona Maior Rodríguez, Marina Pérez Lago e Fernán
López de Lanzós pasan a ser os seguintes terratenentes ata que en 1368,
Dona Marina vende o Couto a Don Lopo Núñez de Montenegro, fillo de
Rui Freire de Andrade:
«Sabeam quantos esta carta viren commo eu, Marina Peres de Lago,
muller que fuy de Fernan Lopes de Lençoos, vendo para senpre a vos,
Lopo Nunes de Montenegro et de Andrade, et a vosa muller, dona Mayor,
et a vosa vos, todos los herdamentos lavrados et por lavrar, et paaços
et casas et casa es et fragas et arvores, iures et coutos et senorios et
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quinoes dos igligarios et leygarios et padroadigos et rendas et iur de a
presentar et pan verde et vos et dereyto que euey et me pertesçe de aver
et herdar por patrimonio et por comprar et por gaanças et por outra rason
qualquer, en todas las feliglisias et couto de Santandre de Lousada et
de San Martino et de San Pedro et de San Salvador de Lençoos et en
Ameyxiido, et en seus herdamentos et en nosoutros lugares des la vila das
Pontes de Heume a ata contra Vilalva, et contra costas de montes, que
son en no obispado de Mendonedo, de montes a fontes, per huquer que
vaan, salvo que vos non vendo hi alguns bens moveles se os se os (sic)
ora hi tenno […]» (Portela, 1981 : 797 cita AHN Carp. 1335/6).

A morte de Don Lopo Núñez de Monteegro debeu de producirse pouco
tempo despois de que este mercase as propiedades en Lousada xa que o 9
de abril de 1376 Dona Maior, xa por entón viúva de don Lopo, escribe ante
notario o seu testamento no cal lega o Couto de Lousada e outros bens ao
Mosteiro de Santo Domingo (Lugo):
«Sabean quantos esta carta viren commo nos don frey Pedro Lopes da
orden dos preegadores por la gracia de Deus, obispo de Lugo, por poder
que avemos de dona Mayor, muller de Lopo Nunes de Montenegro que foy,
et filla de Pero Lopes de Aguiar, noso sobrino, et de Sancha Ferrnandes,
sua muller que foy, por seu testamento feyto et signado por notario publico,
do qual o tenor tal he:
(…) damos et outorgamos a dona Sancha, priora do mosteyro de Santa
Maria a Nova da çibdade de Lugo, et a as donas do convento do dito
moesteyro para a capela, que nos edificiamos et dotamos en no dito
moesteyro de San Domingo de Lugo, en na qual esta ordenada nosa
sepultura et en que iaz a dita dona Mayor et nosos parentes et seus, todos
los herdamentos et iures et posesios con suas casas et montes et fragas
et coutos et senorios et qui no es deles con todos los igliyarios et leygarios
et padroadigos et rendas et foros et dereytos et pertenençaset iur de
apresentar, que a dita dona Mayoravia et lle perteesçian de aver de feyto et
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de dereyto en nas feglesias et couto de Santandre de Lousada et de San
Martino et de San Pero et de San Salvador de Lençoos et en Ameyxydo,
et en seus terminos, et en nosoutros lugares des la vila das Pontes do
Heume ata contra Vilalva et contra Costas de Montes que son enno
obispado de Mendonedo, os quaes herdamentos et iures et posisoes et
casas, montes, igligarios et leygarios de suso declarados perteesçian a a
dita dona Mayor por compra que deles fezo con o dito Lopo Nunes, seu
marido, de Marina Peres de Lago, muller que foy de Fernan Lopes de
Lençoos.» (Portela, 2007: 895 cita a AHN, Carp. 1335/6).

Non se sabe exactamente canto tempo estivo o Couto en mans da Igrexa
pero o certo é que a comezos do século XVI volve a estar de novo adscrito
á familia de Lanzós e Andrade. Pola rama xenealóxica de Lanzós, a súa
propietaria, Dona Inés de Castro e Lanzós era descendente de don Alonso
de Lanzós –coñecido pola súa involucración na revolta irmandiña- e dona
María de Castro. O casamento de Dona Inés de Castro con Don Fernando
de Andrade supuxo no só a unión de dúas grandes familias como eran os
Andrade e Lanzós, senón tamén a constitución da Casa de San Sadurniño.
A fundación do morgado como tal prodúcese no ano 1526, momento no
que, sendo Dona Inés de Castro e Lanzós e Fernando de Andrade os donos
do Couto, ceden esta propiedade xunto co Couto de Ameixido, ao seu fillo
Xoán Freire de Andrade e Lanzós:
«[…]E ansimesmo le nombro toda la parte que me perteneze en los
cotos de Ferreira e Caiz, con sus vasallos e rentas, pechos e derechos e
jurisdizión zivil y criminal. Y más le nombro el mi coto de San Mateo que
le compré a Lope Freire, con más la otra parte que me cave e pertenece
en la otra parte deste dicho coto, con sus vasallos e rentas, pechos e
derechos e jurisdizión çevil e criminal. E ansimesmo le nombro todas
las partes [y] quiñones que me caven en los cotos de Losada e Meyjido,
de San Martiño de Piño, en Santa Christina de Goá e San Payo. E más
le nombro toda la mi parte que me perteneze en las ferrerías da Queira
con toda la jurisdizión de ella, e la otra parte del río que fue del señor
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Conde de Lemos con toda la propiedad delas dichas ferrerías, con todas
las rentas dellas en la parte que me cave. […]» (Dopico, 2006: 459 cita
ARG. RA Preitos, 1827/58).

O seu sucesor, don Pedro de Andrade e Castro (1548,) vai herdar estas
pertenzas como III Señor de San Sadurniño e da mesma maneira, os seus
descendentes presumiblemente, van continuar con este legado ata ben
entrado o século XVIII.
Non obstante, no período que abrangue dos séculos XVII-XVIII existen
numerosas dúbidas e datos confusos con respecto á titularidade do Couto.
Nun documento relativo á partición dos montes de Lousada datado no 24 de
novembro do ano 1651, atribúese a Don Juan Sarmiento Teijeiro a posesión
dos Montes da Lagoa, próximos á finca onde se atopa a neveira:
«como asimismo la de montes que se nombra da Lagoa y por los precitados
montes se le habían de pagar diez reales anualmente cada año al Don
Juan Sarmiento y Teijeiro[...]» Partición Xudicial 1651.

Pouco se sabe da figura de Don Juan Sarmiento, agás que estivo afincado no
Val de Lourenzá; non hai referencias concretas que o vinculen directamente
cos Marqueses de San Sadurniño, ata o momento donos destas terras.
Por outra banda, o finado Don Enrique Rivera Rouco, Cronista Oficial de As
Pontes, escribiu unha serie de notas históricas acerca da parroquia de Roupar
onde afirma que tanto o Couto de Lousada coma o de Roupar estiveron
supeditados ao Señorío de Amarante dende o ano 1648 ata polo menos, a
segunda metade do século XVIII:
«El rey Carlos III dirimió el litigio creando el Concello de Xermade en 1760,
por lo que los terrenos en cuestión cayeron bajo el fuero y competencia
de la Corona; si bien supeditados a la nobleza a que entonces estaban
67

Yesmina Seijas e Sofía Paleo
A neveira de Lousada no camiño Mondoñedo-Ferrol

conferidos: al Condado de Amarante las comarcas de Roupar y Lousada.
Tal señorío había sido fundado en Antas de Ulla (Lugo) por el Rey Felipe
IV en 1648 y, sucedido en descendencia, por la Casa de Ozores, aunque
conservando el nombre de “Señores de Amarante”. Llegó a poseer

María del Pilar Solís Parga acerca de“Los señoríos de la provincia de Betanzos y
la Coruña según el manuscrito de la renta del tabaco” (1992: 70) onde Don Juan de
España, procedente do Señorío de España y Luna, aparece como terratenente do
Couto de San Andrés de Lousada en torno ao ano 1752.

numerosos beneficios eclesiásticos y propiedades, entre ellas los Cotos”
de Roupar y Lousada.
[…] Conde de Amarante (Juan de Lemos y Sarmiento) al cual concedió el

A máis que evidente falta de claridade en canto á propiedade do Couto nesta
franxa histórica, débese en gran medida á existencia de varios litixios acerca da
súa delimitación e potestade:

Rey Felipe IV el señorío de los “Cotos de Roupar y Lousada” en 1648 y
fijó su mansión en el barrio de La Torre (Roupar) donde fundó la Capilla

«[por lo respectivo al lugar de Teixido de avajo que también se paga por

de San Roque, que se conserva en su estilo original».

el canon anualmente diez maravedíes desde tiempo inmemorial cuios
vienes aquí expresados por foro pagan los otorgantes y lo han hecho sus

(http://www.amigus.org/2006/09/25/don_enrique_riv/)

Os datos aportados por Don Enrique Rivera contrastan en cambio, coa
información que se extrae do Catastro do Marqués da Ensenada (1753), onde se
cita a Don Antonio Vizente de España y Luna coma dono do Couto:
«[…] A primer capítulo dijeron que dicha feligresía se llama San Andrés
de Losada, dentro de la que se halla el coto de este nombre, y el de
Ameixido, y responden.
A segundo capítulo dijeron que dicha feligresía y el coto de este nombre
de San Andrés de Losada es de señorío de don Antonio Vizente de
España y Luna, vezino de la ciudad de la Coruña a quien los vecinos
de este coto pagan por razón de señorío veinte y nueve reales y catorze
maravedíes (de) vellón anualmente, y el coto de Ameixido es de señorío
de la Señora Marquesa de San Saturnino y por esta razón le pagan los

causantes las pensiones mencionadas a los dueños que hasta aora hubo
del señorio de dicho coto de Losada sin contradicion ni pleito mas del
que movio dicho Don Antonio de Hespaña y Luna y aora el Exmo. Señor
Marques de Baldecarzana, ni menos se ha echo ni movido por los señores
que fueron de dicho coto contra los vienes que aquiban expresados
por libres hasta que ahora dicho señor marques por el motibo de haver
formado la posesion del señorio y vienes forales de coto de Losada
interpuso demanda real por sus términos en redondo exponeien ser todo
en redondez de su vinculo antiguo […] ano 1766.» ARG C-4534-2-

A documentación do ano 1766 menciona en concreto, dous episodios protagonizados
por Don Antonio de Hespaña y Luna e o coñecido como Marqués de Valdecarzana,
propietario nesta época do Couto de Lousada. O Marquesado de Valdecarzana vai
exercer pois o seu dominio nestes termos xunto co Marqués de San Sadurniño, por
entón posuidor do Couto de Ameixido:

vecinos de el cuarenta y dos reales de vellón y además de eso por razón
de luctuosa muriendo el marido primero que la muger la mejor alaja de

«[…] de la referida feligresía y Coto de San Andrés de Losada es propio del

ganado, o pieza de quatro pies […]».

enunpciado Marqués y pertenecen al motivado vínculo así en señorío, como

Esta última información difire cos apuntes recollidos no estudo realizado por
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en propiedad en Coto redondo sin escepcion alguna, sino solamente…de
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basallaje de los vecinos de que se compone el Coto de Ameijide yncluso

cuia pieza la tomo por su beneplácito para pagar anualmente cada un año

en los expresados términos que este pertenece al Marqués de San

diez maravedíes por el tiempo de siempre jamas, cuios diez maravedíes

Saturnino por deribación y dibisión entre Pedro de Andrade y Castro su

ha de contribuir el Carballal y suscesores al Marques de Bal de Carzana

causante y los de dicho Alonso López de Lanzós fundaban del Mayorazgo

sin que desde hoy en adelante por dicha paga puedan pedir a los demas

de que está poseedor el de Valdecarzana, pero sin correspondencia al

participes que son o fuesen a dichos montes so pena de pagar el Carballal

de San Saturnino, ni lleban al presente vienes ni hacienda alguna mas

y representantes».

del señorio del referido Coto de Ameijide porque todas las Haciendas de
el siempre an sido y quedaron a favor de los causantes de el motivado
Alonso López de Lanzós y son comprendidas en el vinculo y mayorazgo
por este y la expresada su muger». ano 1827.ARG C-1469-21.

A liñaxe dos Valdecarzana, orixinaria da zona de Asturias, nace como
resultado da unión de don Diego de Miranda -señor da Casa de Miranda
e Cabaleiro de Santiago- con Dona Xoana de Pardo e Osorio, pertencente
esta última á familia de Lanzós. O seu fillo, Sancho de Miranda, foi nomeado
I vizconde do Infantazgo e proclamado I Marqués de Valdecarzana (Díaz,
2006).
O feito de que a orixe do Marquesado de Valdecarzana estea ligado á
Casa de Lanzós, igual que o Marquesado de San Sadurniño, pode ser un
indicio dunha posible relación directa entre ambas familias. Aínda que
non se atopan probas suficientes que abalen esta hipótese, é evidente que
tal e como se reflexa na documentación 1827, parte do morgado que o
Marqués de San Sadurniño tiña nestas terras pasa a mans do Marqués de
Valdecarzana, non se sabe se por herdanza ou mediante compravenda.
A mediados do século XIX, as fontes documentais fanse eco do dominio e
poderío acadado polo Marqués de Valdecarzana, mediante o cobro de foros
polas súas terras no Couto de Lousada, segundo se recolle nunha partición
xudicial dos montes de Lousada de 1845:
“Arimada a la anterior por la parte de sur lleva otra pieza de 15 ferrados
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A importancia desta partida xudicial radica na mención que se fai á neveira
de Lousada. Trátase da primeira alusión explícita a esta construción, e
aínda que dun xeito bastante superficial, deixa constancia da súa existencia
nas proximidades da chamada Fraga da Lagoa, no Couto de Lousada:
«14ª … en la cabecera de dicha fraga he reconocido otro retal de
Carrascal y monte de poca consideración en su cavecera, su mensura
con sus balgeras y recodos ochenta y siete fanegas fonda sur en el riego
naciente topa en la neveira y fuente del mismo nombre y al nte en la
Lagoa y Camino Real». Escritura de partijas de los Montes dos Foros,
Goya, Aspros, Cal dos Mangos y Fraga da Lagoa.

En ningún momento se aporta ningún tipo de información acerca da súa
explotación e potestade. En todo caso, partindo dos datos documentais
consultados, pódese concluír que tanto a neveira coma o Couto de Lousada
estiveron en mans dos nobres galegos e astur-galaicos practicamente dende
a Idade Media ata ben entrado o século XIX. A propia nobreza era quen de
aforar as terras aos veciños de Lousada para que as traballasen e cultivasen, ao
igual que ocorrería no caso da neveira. A posibilidade de que fose construída e
explotada polo clero desvanécese ante a falta de documentación que acredite
tal hipótese. Con respecto ao seu aproveitamento, como xa se comentou con
anterioridade, as fontes orais falan dunha posible relación comercial entre
Lousada e Ferrol coa intención de obter xeo para o abastecemento do Porto
ferrolán aínda que non é descartable que este material se enviase tamén
a outras zonas costeiras. O cese da súa actividade ao igual que ocorre co
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resto das neveiras de Galicia, calcúlase que ten lugar a finais século XIX
coincidindo coa chegada das primeiras máquinas de xeo e o cambio de
trazado do Camiño Real.

coincide co momento en que o camiño deixa de ser transitado, ademais da
confluencia doutros factores como a fin da última glaciación e a chegada de
novos medios de produción de xeo.

3. CONCLUSIÓNS

A súa presenza, xunto coas outras neveiras construídas ao longo do Camiño
Real, evidencian a importancia que tivo esta actividade de valor etnolóxico
no lugar onde se atopan, tal e como se reflicte a través da toponimia («a
fonte da neveira», «o alto da neveira»), o cancioneiro popular ou na memoria
histórica dos seus paisanos.

Historicamente, o Camiño Real da Carba foi empregado como principal
vía de comunicación e tránsito entre as cidades de Ferrol e Mondoñedo.
Isto fixo que en torno a el, fose xurdindo todo un entramado orientado
a dar servizo aos distintos viaxeiros: unha pousada para dar acollida aos
arrieiros, fontes para beberen os cabalos, fornos de pan, etc. Ademais do
carácter mercantil que adquiriu esta ruta como consecuencia do seu uso
para o traslado de produtos e mercadorías como o xeo ou o carbón vexetal
(Riveira, 2013), foi obxecto doutro tipo de usos que lle foron outorgando
distintos matices, por exemplo, o carácter relixioso manifestado a través
da presenza abundante de igrexas, cruceiros ou capelas, así como o uso
habitual do Camiño por parte dos cregos polo feito de unir as dúas
subsedes do Bispado.
A actividade comercial arredor do Camiño fixo que dende a Idade Media
se fose artellando un certo desenvolvemento dende o punto de vista
construtivo en torno a este eixe; mais a construción de novos viais a
partires da segunda metade do século XIX, supuxo en boa medida o seu
abandono, desvirtuándose en parte o seu trazado orixinal e deixando de
ser transitable nalgúns dos seus tramos.
A neveira de Lousada non podería entenderse sen o Camiño e o seu valor
histórico vén dado en gran medida pola existencia do mesmo. A orixe
desta construción non só está determinada polas condicións climáticas
tan necesarias para a produción de xeo, senón tamén pola operatividade
que o camiño ofrecía á hora de facilitar o transporte de mercadorías.
Precisamente, a perda do valor do uso da neveira a finais do século XIX
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En consecuencia, a neveira de Lousada, xunto coas outras neveiras achadas
ao longo do Camiño Real, forman parte dun pasado histórico vencellado a el,
merecendo hoxe en día ser recuperadas por ser un sinal de identidade, non só
para os habitantes da contorna, senón tamén para o lugar no que se atopan.
O inseparable binomio neveira-Serra da Carba constitúe unha unidade
de gran valor paisaxístico, exemplo de integración da acción humana no
medio natural. A neveira como tal nace co obxecto de explotar un recurso
natural a dispoñibilidade nun medio físico concreto, establecéndose unha
relación simbiótica entrambos compoñentes que singulariza este espazo e
lle imprime un carácter identitario.
4-PROPOSTA PATRIMONIAL
En liñas xerais, o principal problema que afecta ao patrimonio etnolóxico,
ten que ver co seu recoñecemento. A pesares de que a sociedade se identifica
con el, está infravalorado en comparación con outros tipos de patrimonio
cultural perfectamente asimilados dende o punto de vista social como
pode ser por exemplo o patrimonio histórico-artístico. Polo xeral, non hai
conciencia de que bens de carácter etnográfico poidan ser considerados coma
un ben patrimonial e isto fai que en moitos casos caian no esquecemento,
contribuíndo así ao seu progresivo abandono.
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Andrés Sampedro, (Sampedro, 2001) un experto no mundo das neveiras en
Galicia, nun Seminario Internacional acerca de «Las neveras y la artesanía
del hielo. La protección de un patrimonio etnográfico en Europa» explica como
afecta esta problemática á conservación e protección destas construcións.
Segundo Sampedro, a situación actual é alarmante xa que a maioría
das neveiras de Galicia se atopan en mal estado debido a un desinterese
xeneralizado e ás continuas transformacións sufridas como consecuencia
deste deixamento. Esta realidade é agravante tendo en conta que moitas
das neveiras situadas nas montañas galegas, foron cubertas para evitar a
caída do gando ou de persoas no seu interior ou pola contra, convertéronse
no seu día en depósitos de auga, caleiras, refuxios, etc.
Neste sentido, o descoñecemento é quizais a principal causa de que non
se protexa e non se conserve este tipo de bens posto que «non se valora
o que non se coñece». Por este motivo, tódolos esforzos de cara a unha
revalorización deste patrimonio deben materializarse en catro accións
básicas: COÑECER, PROTEXER, CONSERVAR E DIFUNDIR.
A tal fin, establécense aquí unha serie de liñas de actuación a seguir coa
pretensión de :
1. Indagar no coñecemento da neveira de Lousada mediante a execución
de prospeccións arqueolóxicas necesarias para o seu entendemento.
Recentemente, comezaron a facerse traballos ao respecto mediante a
organización dun campo de traballo onde un grupo de arqueólogos e
voluntarios realizaron tarefas de desentullamento e limpeza dos muros da
neveira coa intención de mellorar o deplorable estado de abandono no que
se atopaba e ao mesmo tempo, obter máis datos acerca desta construción.
2. Promover o recoñecemento, identificación e protección da neveira de
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Lousada dende o punto de vista administrativo a través da súa inclusión
no Inventario Xeral de Patrimonio Cultural.
A neveira de Lousada, ao igual que moitos destes bens de carácter etnográfico,
no caso de que sexan susceptibles de seren estudados con metodoloxía
arqueolóxica, ampáranse baixo os parámetros ditaminados na Lei de
Patrimonio Histórico 8/1995 no tocante ao patrimonio arqueolóxico e polo
tanto, están protexidos a través dos catálogos presentes no planeamento
urbanístico municipal. Ao mesmo tempo, tal é como se recolle na Disposición
adicional segunda do artigo 99 da Lei 8/1995 do 30 de Outubro estes bens
patrimoniais teñen que estar presentes igualmente no Inventario Xeral de
Patrimonio Cultural de Galicia:
«En virtude desta lei inclúense no Inventario xeral do patrimonio cultural

de Galicia todos aqueles bens recollidos nos catálogos das normas
complementarias e subsidiarias de planeamento das provincias da
Coruña, Lugo, Ourense Pontevedra, aprobadas pola Orde da Consellería
de Ordenación do Territorio e Obras Públicas do 3 de abril de 1991, así
como os contidos nos catálogos de calquera outra figura de planeamento».

Efectivamente, na actualidade a neveira de Lousada contémplase dentro do
Plan Xeral de Ordenación Urbanística Municipal cun grao de protección
integral sen embargo, non está recoñecida dentro do Inventario Xeral
do Patrimonio Cultural de Galicia. A súa inclusión en dito Inventario é
fundamental xa que supón un recoñecemento dos seus valores patrimoniais
e a aplicación dunha serie de medidas de protección básicas que estarían
adscritas á Consellería de Cultura. Así mesmo, o feito de que este sexa
de dominio público implica unha maior capacidade de difusión do ben
patrimonial.
3. Establecer medidas de difusión que potencien o coñecemento da neveira
de Lousada en relación con outras neveiras.
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Ante a falta de información de gran parte da cidadanía e da propia
administración acerca deste tipo de construcións, proponse a elaboración
dun Catálogo de carácter público e autonómico que sirva como ferramenta
básica para identificar e posibilitar o estudo destes elementos patrimoniais.
Deste xeito, facilítase a localización das distintas neveiras de Galicia de
maneira que se poidan extrapolar e contextualizar exemplos locais dentro
dun marco espacial máis amplo, comparando así as distintas tipoloxías
que existen en Galicia segundo parámetros históricos, xeográficos,
etnolóxicos, etc.
A idea de elaborar un Catálogo de neveiras xorde no ano 2000 dentro do
Seminario Internacional acerca de «Las neveras y la artesanía del hielo. La
protección de un patrimonio etnográfico en Europa» celebrado en Zaragoza.
Ante o abandono e esquecemento de moitas destas construcións en todo
o panorama estatal, varios especialistas na materia insisten na necesidade
de crear unha metodoloxía común para a catalogación dos depósitos da
neve que ademais sexa empregada polos poderes públicos para “formular
la preservación legal de todos y cada uno de los elementos catalogados” (Servera
e Valero, 2001: 380).
4- Aplicar novas extratexias que permitan redimensionar o Camiño Real
da Carba a través do acondicionamento e aproveitamento do seus recursos
patrimoniais.
A través desta iniciativa, preténdese relacionar as tres neveiras –
Montouto, Labrada e Lousada- dentro dun mesmo contexto, o Camiño
Real Mondoñedo-Ferrol.A conexión entres elas é fundamental para
comprender o desenvolvemento e alcance desta actividade neste ámbito.
O que no pasado foi unha construción destinada á produción de xeo
convértese hoxe en día nun ben patrimonial de interese etnolóxico e
arqueolóxico integrado dentro da paisaxe que conforma a Serra da Carba
aportando así, novos significados ao Camiño histórico.
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As neveiras de Montouto e Labrada como elementos patrimoniais sobre a ruta.
Elaboración propia

Esta medida debe ir acompañada de dúas actuacións básicas: por un lado,
o acondicionamento da actual ruta de sendeirismo que discorre polo
Camiño mediante a incorporación de elementos explicativos e de sinalética
que ofrezan unha maior información ao visitante acerca do Camiño e dos
principais elementos patrimoniais que discorren ao longo do seu traxecto
; e por outro, a elaboración dun Plan de Publicidade e Promoción da ruta
de sendeirismo do Camiño Real mediante o uso de soportes web e material
divulgativo que sexa empregado como medio de comunicación co futuro
visitante.
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As Pontes e os seus ríos

O concello de As Pontes ten dúas vertentes fluviais, unha a que forma o río
Eume e a outra a que forma o río Sor, aínda que neste caso por un dos dous
brazos da súa parte alta.
Eu vou a referirme sobre todo aos nacementos dos ríos, pois estou facendo un
libro que chamarei GUIA DOS NACEMENTOS DOS RIOS GALEGOS.
O Eume ten o seu nacemento na Serra do Xistral, xusto debaixo do
repetidor de TV, ao carón do Landro e tamén preto do río do Pedrido, que
é a cabeceira do río Masma.

percorrido de forma amistosa aínda que o Eume parou a descansar un pouco
e ao espertar e ver que os outros dous non o esperaran, púxose moi furioso e
comezou unha tola carreira meténdose por fragas e montañas, quedando tal
como esta agora.
O nacemento do Eume é nunha zona espectacular pois corre en dirección
a Abadín para despois facer un xiro case que de 180 graos, e meterse a

Conta a lenda que Deus fixo tres ríos no Xistral, e díxolles que ao que
antes chegase ao mar daríalle un home cada ano, os tres comezaron o seu

Nacemento do Eume

continuación
entre
a serra da Carba e o
Xistral (entre Muras
e Vilalba), máis abaixo
xa comezan os dous
encoros en As Pontes,
por enriba o da Ribeira
e por debaixo o do
Eume, sempre rodeado
dunha vexetación moi
fermosa e para rematar

A vagada por onde comenza a discorrer o Eume
Primeira vagada do rego Tras da Serra
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nada menos que as
Fragas do Eume.

Nacemento do Rego Tras da Serra

O Sor ten dous
brazos no seu
nacemento, un é
o rego Santar que
nace nas montañas
que hai por enriba
de Muras, e o
outro pertence a
As Pontes que é
o rego de Tras da
Serra, que nace nos

Aquí formase o Sor, a esquerda o rego Tras da Serra e a dereita o rego
Santar en Ambosores
86

montes por enriba da parroquia de Somede, este rego recibe algo máis abaixo
as augas doutros regos, entre eles o Batán, e xúntanse os dous formando o
Sor no lugar de Ambosores, pertencente ao concello de Ourol, despois de
aquí baixa facendo fronteira entre as provincias de Lugo e A Coruña, e con
paraxes certamente espectaculares como a fervenza da Mexadoira, aínda que
agora por motivos puritanos chámanlle Augas Caídas.
O remate do Sor forma unha das rías de máis beleza de Galicia, a ría do
Barqueiro, hai que dicir tamén que o Sor é un dos ríos galegos de augas mais
limpas.
Teño que dicir que nos nacementos dos dous ríos hai unhas vistas
espectaculares, no caso do Eume se temos a sorte dun día claro e situándonos
no repetidor de TV vemos catro vagadas distintas, e no caso do Sor tamén
temos vistas moi fermosas, como dende o parque eólico que está ao carón do
nacemento do Tras da Serra temos debaixo todo o encoro da Ribeira.

Pena Trevinca
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A VILA DAS PONTES NO CATASTRO DO MARQUÉS DE ENSENADA

Un paseo pola historia das Pontes do ano 1752
Introdución:
No meu ánimo está renderlles un sentido recoñecemento tanto a
Don Pascual Madoz, como a D. Julio Dávila, Cronista que foi de Ortigueira,
e tamén a D. Uxio Carré Aldao, pois a eles se lle deben os primeiros datos
xeográficos ordenados e publicados da vella Xurisdición das Pontes (e
tamén da renovada), pois entre o primeiro e o último case media un século,
e por ese tempo a vella Xurisdición desaparecería, ordenándose de novo
o territorio, tanto desde o punto civil como do eclesiástico, pois no 1896,
publicouse a nova distribución parroquial, en tempos do bispo D. Manuel
de Castro. Permítanme pois que o faga, e que saiban que é sen menosprezo
doutros autores que tamén escribiron da historia e da xeografía das Pontes.
Antes de Madoz sería don Sebastián Miñano o que comezara o
inxente labor de elaborar e publicar un Diccionario geográfico y estadistico
de España y Portugal1, que segundo os expertos sería superado pola obra
feita por D. Pascual Madoz. Comezando por este último direilles que no
seu Diccionario geográfico –estadistico - histórico de España y sus posesiones
de ultramar, publicado entre os anos 1846 e 1850, fai unha detallada
descrición de todos os concellos e terras da comarca (e máis do resto) pero
pola parte que nos corresponde (todo teño que dicilo) será superada pola
elaborada por D. Julio Dávila Díaz, na súa obra intitulada GEOGRAFÍA
DESCRIPTIVA DE LA COMARCA DE ORTIGUEIRA,2 que foi
publicada no ano 1931. Neste destacadísimo traballo, insuperable polo de
agora, ocúpase o autor dos concellos de Ortigueira, Cedeira, Cerdido,
1- Publicado no 1829.

2- Esta obra foi reeditada pola Excma Deputación da Coruña no ano 1990, o que foi un destacado acerto.
A primeira edición, como xa dixen, data do 1931, e antes publicara os Apuntes Descritivos da Comarca
de Ortigueira, obra primeira de comezos do século XX, onde conta coa información que lle achega Maciñeira, que ademáis lle facilita as fotos feitas coa súa propia cámara, todas elas verdadeiros documentos
visuais
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Mañón e do das Pontes de García Rodríguez. Como reza nas primeiras
páxinas e no título da obra, non so se ocupa da xeografía, senón que tamén
o acompaña con algunhas notas históricas, planos e fotografías.
Convídovos, se é que non o fixeron, a que lean, ou relean a obra de
D. Julio Dávila, concretamente desde a páxina 184 á 199, onde trata das
Pontes; e tamén do capítulo VIII, en particular nas páxinas 201 á 205, e da
235 á 238, onde fala da administración do Partido Xudicial, así como das
medidas usadas no mesmo. Verán que merece a pena. É unha obra de culto,
o mesmo que as de D. Federico Maciñeira, e penso que, por dicir isto, non
se me pode acusar de chauvinismo.
Polo que respecta a D. Uxío (ou D. Eugenio, como prefiran) Carré
Aldao direilles que tamén se ocupa das Pontes na súa GEOGRAFÍA
GENERAL DEL REINO DE GALICIA1, que foi editada no 1936, , e faino
no Tomo II, desde a páxina 746 ata a 755. Outro pracer para os amantes da
xeografía. Na obra de D. Uxío nótase que tivo a inestimable colaboración
tanto de Maciñeira, como de Dávila, pois déronlle todo feito, ou case. Do
traballo destacan, ademais do texto, algunha das fotos, pois tamén teñen a
categoría de documento, sobre todo pola idade e pola transformación das
Pontes, o que xa é irrecuperable, e só nos quedan, iso, algunhas fotos e os
documentos antigos para recompoñer un pouco a fisiognomonía da vila e
do seu contorno.
Eu neste caso tentarei contribuír humildemente e achegarlles aquí
unha relación das respostas que deron as testemuñas que, no ano 1752,
deixaron os escribáns das Pontes e os que elaboraron o primeiro catastro, o
cal, tratarei de presentarlles nas liñas que seguen a esta introdución.
3- Esta obra foi dirixida por D. F. Carreras Candi, polo que tamén se coñece polos seus apelidos, e foi
editada en Barcelona. Casa editorial Alberto Martín. Consejo del Ciento, 140. Apartado de correos 206.
Teléfono 863 H
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Plano de As Pontes, 1907

Plano do centro da vila de As Pontes,
1910

Mapa geográfico del reino de Galicia, 1784
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O POPULARMENTE COÑECIDO COMO CATASTRO DE
ENSENADA.
O marqués de Ensenada, chamado Zenón de Somodevilla y
Bengoechea (1706 -1781), foi ministro de Facenda, Guerra (e algunha
que outra carteira) do rei Fernando VI, e sería o que se encargaría de
pór en marcha o primeiro catastro feito para todo o reino (que pretendía
ordenar e impor un único imposto, pois os vellos eran moitos e dispersos,
e estaban en mans de moitos nobres e, se mo permiten, señores de medio
pelo), que contaba coa aprobación do propio monarca, así como do seu
secretario de Estado D. José de Carvajal y Lancaster. Por esa causa se
coñecerá co nome de Catastro de Ensenada, se ben o seu nome era o
de “Real y Única Contribución”, a cal fora aprobada o 10 de outubro de
1749. Por iso enviouse a todas as vilas e lugares dos reinos de España
ó persoal adecuado para elaborar o censo catastral. No caso das Pontes,
como doutros lugares, levouse a cabo no ano 1752. Nesa primeira fase
de elaboración elixíanse uns veciños que eran tidos por homes bos e de
coñecementos do territorio, e sometíanse a un inquérito de 40 preguntas,
do que trato no presente traballo, pois o resto dos documentos catastrais
conforma un corpo documental de miles de páxinas.
Polo tanto, no presente só tratarei das preguntas do chamado
Interrogatorio1, que como dixen son 40, e foron redactadas para ser
contestadas en todos os casos, se ben a heteroxeneidade do reino, fixo que
moitas se respostaran nunha ou dúas liñas. Non me paro moito nalgunhas,
como é na do caso do número de ferrados cultivables de primeira, segunda,
e terceira categoría, pois tamén son miles, o mesmo que do número de
colmeas existentes, e tamén dos muíños.

3 AGS_ CE_RG_L160_
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Polas respostas coñeceremos moitos datos da toponimia, ou nomes
de lugar; dos límites antigos da vella xurisdición das Pontes de García
Rodríguez, que se mantiveron inalterables ó longo de varios séculos,
seguramente desde o nacemento da propia vila, que se forxaría polos séculos
XII e XIII. Por aquela época pertencía ó condado de Montenegro e estaba
baixo o señorío do conde Gómez González de Trastámara e despois do seu
fillo Don Rodrigo Gómez. Como coñecemos os límites dalgún dos vellos
territorios colindantes, como é o caso de Ortigueira desde o ano 1255, pois
podemos asegurar que polo menos por esta banda non cambiaron.
Tamén saberemos da diversidade dos cultivos, dos oficios dos
homes e mulleres, os datos da feira, ou os da fundación do hospital de
San Xoán, así como outros moitos. Chama a atención o avultado censo de
traballadores dos gremios dos zapateiros, dos curtidores, ou dos ferreiros,
e o dos carboeiros; e tamén a escaseza doutros oficios. Unha das cousas
que máis chama a atención tamén é o número de torneiros que elaboraban
“escudillas” de madeira, así como o dos arrieiros que exercen esta ocupación
nas Pontes, pois é unha vila do Camiño Francés, e por ela transitan homes
e mulleres, peregrinos, a milicia, mercadorías e todo o demais. As Pontes
serviu de nó no Camiño Francés do interior, e máis entre os portos do
mar de Viveiro,Vares, Espasante, ou Cariño. Por eles leva hoxe nome un
camiño, o dos Arrieiros, que une algún destes portos co interior, camiño
cando menos medieval, que se dirixía despois desde as Pontes a Betanzos
en dirección a Santiago, á vila da Graña no Ferrol, e a Vilalba, Lugo, León e
Castela, destino, ó longo dos séculos, de moitos traballadores galegos.
Como todo isto queda máis claro nas respostas dos veciños das
Pontes que foron os verdadeiros protagonistas naquel ano de 1752, paso,
sen máis demora, a transcribir e destacar o máis significativo, recollido
desde a páxina 3353 á 3385. Pola súa lectura saberemos como vivían por
aquela época, e de que vivían. O interrogatorio, ademais de ordenar tiña a
misión de recadar, e vaia se a tiña.
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RESPUESTAS GENERALES DE LA VILLA Y FELIGRESÍA DE
SANTA MARÍA DE LAS PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ.
1 º Al articulo primero de dicho interrogatorio dijeron que esta población se llama
Villa y feligresia de Santa María de Las Puentes de García Rodríguez inclusa en
la jurusdicion de este nombre con las de Santa María de Vilavella, Santa María
de Esìñaredo, san Juna del Freijo, Santa María Fiz del Deveso y la de Santa
Mariña de Caabreiros y responden.
2º Al artículo segundo dijeron que la enumpciada villa y jurisdicción es de señorio
de la excma Condesa de Lemos y de Andrade vecina de la villa de Madrid, y los
vecinos de dcha villa y del resto de la citada feligresía de las Puentes le pagan
unida y anualmente noventa y nueve Reales y ocho maravedís de vellón por razón
de talla y vasallaje a excepción de los que llaman ranqueados de la villa, los
del lugar de la Baessa, y cortes, que estos no pagan dcho vasallaje lo hacen por
repartimiento y ninguno de luctuosa // páx 3355// y responden.
3º Al articulo tercero dijeron que la citada Jurisdición inclusa la villa y referidas
feligresías a excepción de la de Caabreiros que no confina con ella tendrá de
distancia de L. a P. leguas del N, al S. tres y tres quartos y de circunferencia
catorce que para andarlas a paso regular se ocuparan ventiocho oras. Linda
pprincipiando por la parte del L. en la Peña dos Mouros, desde allí sigue a la de
Chorida, de allí al Marco do Puntal , de allí al Punete do Riobeiga, de allia ba
por un Riachuelo agua abajo, hasta el puente y rio Carballosa , de allí por otro río
hasta la fuente de Pollosa y Camino Real que ba para la villa de Vivero, de allí al
marco de peña lonoa, de este a la Peña da Serra , de allí a la da Colmea de allia al
Peñasco de Cabeza de Vaca , de allí al arroyo de Painceiras por donde sigue agua
abajo al río das Mestas y sitio donde se junta el da Ynsua do vaio, de allí sigue
al Puente de entrambas meras, desde allya al de bateja , de este sitio al Puente
dos Palleiros, de allí al Riachuelo de Ada. Desde este al da Granda Rozada , de
este sigue agua avajo por el Riachuelo dos Vellos, desde agua arriba al puerto de
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Cheibán , de alli al marco da Esfarrapa , desde el a la Peña de Rames, desde ella
a la que llaman Bá, de allia al marco da Caxigueira, desde este á Peña Gallada,
desde ella a la do Portelo , y a la da Lagarteira, de allí al marco do Malate, de allí
al puerto de Franco, desde el al rio de Carboeiro por donde sigue agua abajo hta.
El Marco da Veiga, y de este al Seijo do Galdo , desde el al do Carballo, de allia al
do Pontigo do Curro, de alli al marco que se halla en el corral de la casa donde vive
Pedro Romeu , en el lugar de Cornas, de allia a una Peña blanca que se halla en el
sitio do Pico, desde ella a la puente y rio do Puntal por donde sigue agua abajo al
Puerto de Ferreira da Barranca, desde allí al marco das Seijas, desde el a la fuente
Raíz, desde allia al Río Eume, desde este sigue agua arriba por el arroyo do rego
da Insua hasta Piedra Chantada, desde allí al marco de Mariña Leda, de allí a
la Peña Cruzada, de allí al marco do lombo de Adá, desde el sigue por el riachuelo
de sexo agua arriba hta el marco do Candal, desde este a la Modoña do Cotillón,
desde ella al marco dos montes de Conteirá, desde allí //3356 v. sigue a otra peña
Cruzada, desde esta a la de Mama furada, desde esta sigue por el riachuelo do
couce Ancho agua abajo al marco da Vacariza, de allía al marco da Leira Longa,
desde allía agua avajo al Puerto Castroya, de allía al Puente dos Romeus, de allía
al Puente dos Galegos, desde este sigue a la referida peña dos Mouros primera
demarcación primera demarcación y su figura la del margen. El casco de la villa
se halla en el centro de la feligresía . Tiene de Levante a Poniente la tercera parte
de una legua del Norte al Sur un cincuentavo de legua , y de circunferencia un
quinceavo de legua, tiene un puente de dos arcos de piedra pizarra sobre el río
Eume a la salida en camino que va al Reino Castilla y otras partes . Linda dicha
villa principiando por la parte del Levante en el citado río por donde sigue // fol
3357 r. arriba hasta el campanario de la única Yglesia parroquial que tiene dha
vila y su feligresía de allí sigue hasta el Camino Real que pasa a la de la Graña y
de Ferrol, desde el en derechura hasta el referido río Eume y de allí aguas arriba
hasta el citado puente y su figura es la del margen. Y la citada feligresía de las
Puentes tendrá de Levante a Poniente una legua y tres cuartos, del Norte al Sur
una y media , y de circunferencia cinco y media: linda principiando por la parte del
Levante en la Peña Cruzada, desde ella sigue al marco do lombo de Adá, desde esta
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a la peña de Mama Furada, de allí por el río do Couce agua arriba hasta otro
riachuelo que llaman Couce Ancho, desde este al puerto de Leira Longa, desde
allía al molino y marco da Vacariza , desde allí sigue por el// 3357 v.// río da
Vacariza agua abajo hasta el Puerto Castroia, desde allí al Puente dos Romeus,
dea allí al Pontigo dos Gallegos , de allí a la Peña dos Mouros, de allí sigue por
el Camino Real que va a la Villa del Ferrol hasta la Cruz da Peña de el Caxado;
desde allí sigue al marco da Panda da Dá, desde el va por el río dos Palleiros
agua abajo hasta la fuente da lousa longa , de allía al río dos Eiridos por donde
sigue agua abajo hasta la Peña do Morulluedo , de allí a la Peña do Carro, de allí
al río y puente de piedra, de allía a las Peñas do Morgallón , de allí a la Cruz y
Peña dos Mouros, de allí al Mollón do escribano, de allí al alto da Areosa, de allí
por el camino Real que va a la Graña , hasta el Puerto Molino, de este al Marco
Blanco dos Pereyros , desde el al de Piedra Chantada, de allí al marco de Mariña
Leda, de allí ala referida Peña Cruzada , primera demarcación y la figura es la
del margen , y la distancia y demarcación de las otras feligresías se describirán en
las respuestas generales correspondientes a sus ynterrogatorios y respond.

Na pregunta 9ª queda claro cal é a medida1 pola que se rexen na xurisdición
das Pontes, vexamos.

4º. Al articulo quarto dijeron que las especies que se hallan dentro de la referida
feligresía de las Puentes y su término son de tierra de sembradura de secano a
excepción de algunios prados de regadío en huertas sin frutales , tierras labradías
que producen sin intermisión una cosecha al año , y otras que descansan un año.
Montes altos y bajos, comunes y de particulares, chousas de pasto, prados de regadío
y de secano . Dehesas de particulares y una perteneciente a S. M. ( Su Majestad);
y por lo que respecta a los montes altos siendo de // 3358 v. primera calidad se
rompen cada veinte y dos años y los de segunda cada veinte y seis y de tercera cada
treinta y dos, y los montes vajos siendo de primera calidad se rrompen cada treinta
y dos años , de segunda cada quarenta y de tercera cada cinquenta y responden.
Ás preguntas 5º, 6ª 7ª é 8 ª responden que hai hortas de 1º e de 2ª, e de 3ª
calidade, e que non hai árbores froiteiras, nin plantíos de froitosas.

No artigo 29 queda claro que na vila das Pontes de García Rodríguez
só existía una taberna, a cal rexentaba e surtía un veciño da mesma vila,
chamado Juan de Oza. A taberna fora arrendada polos veciños da vila, pois
era un dereito que lles viña polo de Millones, estando obrigado de abastecer
á vila de viño, vinagre, aceite, velas de sebo, carnes de rastro, valorándose
nuns 600 reais de vellón ó ano. O taberneiro que a atendía chamábase
Jacinto das Vellas, e polo seu traballo recibía anualmente 300 reais.

9ª Al artículo nono dijeron que la medida de que mas comunmente se usa en dicha
feligresía y Jurisdicción es de un ferrado de centeno en sembradura que consta de
trenta y una baras y media castellanas en quadro, y en cada medida de estas se
siembra un ferrado de la misma expecie de centeno y responden. Y el ferrado se
compone de treinta y quatro quartillos de a diez y seis onzas cada uno en toda esta
Jurisdición.
Na décima pregunta tratase do número de ferrados que se cultivan na citada
freguesía, de todas as categorías, é dicir: 1ª, 2ª e 3ª. Tamén se trata do tipo
de cultivo e da forma de labrar a terra. Ó final da pregunta queda clara a
existencia dun plantío Real de doce ferrados de cabida.
UNHA TABERNA, DÚAS POUSADAS, E UNHA PONTE POLA
QUE SE PERCIBÍA O PORTÁDEGO.

As únicas pousadas que había na vila pertencían: unha a Polonia
Sanjurjo, e a outra a Antonio da Balsa, reguladas ó ano en 200 e 300 reais,
respectivamente.
Para entrar e saír da vila había que facelo pola única ponte que
daba acceso suficiente, pola que se percibían os dereitos de portádego,
4 - Para maior coñecemento lease o publicado por Dávila na páxina 234 e 235 da O.c.
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pois mesmo enfronte
estaba a Porta da Vila,
pola que se accedía
á
poboación. Os
dereitos de portádego
tamén
supoñían
algúns ingresos para
a Señora Condesa de
Lemos, xa que por
cada cabeza de gando,
de todas as especies
de fóra da xurisdición
das Pontes, había que pagar un marabedí. O arrendador, ou porteiro, por
aquela época era Jacinto Prieto Copeiro, e tería bo coidado de que non se
escapase ninguén ó seu control, pois levábao alugado por 110 reais ó ano,
que, desde o ano 1686, cada Real equivalía a 64 marabedís . Recordemos
que por aquel ano de 1752 reinaba en España Fernando VI.
Outro interesante dato é o da feira que se celebraba na vila das Pontes,
que se celebraba o día primeiro de cada mes, feira na que non se cobraban
dereitos, polo que
era libre. Tamén
nos indican as
testemuñas que non
hai nin panaderías
nin carnicerías, nin
mercados nin outra
cousa das que se
inquire no artigo
citado.
Plaza de América, 1931
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O HOSPITAL
DE SAN XOÁN
BAUTISTA.
30ª Al artículo treinta
dijeron que en dicha villa
hai un hospital que sirve
para recoger y dar posada
a pobres peregrinos y
viandantes que se intitula
san Juan Bautista y hai
en el quatro camas hes
fundación de la misma
villa, y se rige por un Maiordomo que se nombra todos los años (y hes fundación
de la misma villa) digo por carga concejil los fondos de la manutención de dicho
hospital consisten algunos réditos de censos y pensiones por hacienda raíz que tiene
aforadas a distintas personas, cuio valor anual hes de ciento quarenta y siete reales
y catroce maravedís vellón que se gastan en cuidar de los pobres que se recogen y
alojan en dicho hospital quando hacen sus tránsitos sin que tenga más renta, ni
sirva otro fin, y responden.
CIRURXIÁNS, XUÍCES, ESTANQUEIROS, E OS FAMOSOS
ARRIEIROS
DAS
PONTES.
Á
pregunta
contida no artigo 31
responderon que non
había na vila ningunha
tenda ó por maior,
nin “cambista” ou
corredor con lucro de
Rúa de San Juán
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Nome dos arrieiros que vi-

Número

Número

valor

ven dentro do casco da vila

de facos

de mulos

Jacinto Copeiro

1

3

550 reais ó ano.

Pedro de Pousadela

1

3

700

Roque Gómez

3

1

400

Juan López

1

3

550

Pedro Copeiro

3

Antonio Pillo

3

das Pontes

300
1

400

Arrieiros que viven nas aldeas das súas freguesías.

Rúa de Castela

intereses. Á 32 contestan que só había un tendeiro que gañaba ó ano
uns 200 reais, e un cirurxián, D. Adrián Lecher, un dos franceses que se
estableceron por estas terras a mediados do século XVIII. O cirurxián
gañaba uns 1460 reais ó ano. Tamén din que hai un escribán, chamado
Pedro Francisco Pardo y Chao que gañaba 2200 reais de vellón; un xuíz
chamado Josphe Rodríguez y Fraga que percibía polo seu oficio 100 reais;
e outro xuíz que percibía 90 reais e chamábase Francisco Trasancos. Pola
contra o administrador da renda de tabacos, D. Baltasar Pardo, percibía
2737 reais e medio, e o estanquileiro chamado Gaspar Fernández que
podía vender catro libras de tabaco ó mes, polos que percibía 190 reais.
Polo que respecta ós arrieiros (algún dos cales tamén exercía como
labrador) imos deternos un pouco neste asunto, pois, como xa indiquei,
foron os que deron nome a un camiño centenario que se dirixía desde a
mesma vila ata os portos de Vares, Espasante, ou Cariño. Comezaremos
facendo unha breve descrición de todos eles, así como do diñeiro que
percibían polo froito do seu oficio; vexamos:
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Antonio Yáñez

2

Pedro López

2

3

600

Domingo López

1

2

400

2

300

Luis de Castro

150

Arrieiros de olas de barro
Manuel García

1

80

Luis García

1

80

Domingo Toxeiro

80

Miguel de Otero

80

Tomás Blanco

80

Domingo Teixeiro Fidalgo

80

Comerciantes de borras de
cera
Andrés da Bouza

150

Andrés freire

50

O artigo 32 remata dicindo: Y dichos arrieros y borreros aunque
usan los citados oficios tanos ejercen mucha parte del año el de labradores
por cuia razón no les pueden regular más utilidades; y no hay mercaderes
de paños, rropas de oro, plata, seda, lienzos, especoría, Botcarios, avogados,
ni otros oficios de los que comprende el artículo y responden.
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OFICIOS DE ARTES MECÁNICAS.
No artigo 33 pregúntase polos oficios de artes mecánicos existentes
nas Pontes, os cales recollemos na seguinte táboa:
540 reales al año

zapatero

450

Juan Yáñez

zapatero

350

Martín Romeu

zapatero

350

Domingo de Castro

zapatero

150

Manuel de Castro

zapatero y curtidor

800

Nicolás de Vivero

curtidor

450

Juan Romeu

zapatero y curtidor

800

Silvestre de Caaveiro

zapatero y curtidor

400

Domingo do Chao

curtidor

1100
300

Bartolomé López

horrero (sic) y herrador

Antonio Ledo

herrero y herrador

540

Manuel López

herrero

100

Juan Díaz

herrero y herrador

360

Gaspar Fernández

herrero y herrador

540

Juan Ramos

zapatero

Vicente Filgueira

herrero y herrador

360

Francisco Ramos

curtidor

700

curtidor

300

Manuel Fernández

herrero y herrador

600

Simón da Uzeira

Juan López

zapatero

300

Francisco López

curtidor

500

Antonio Pérez

zapatero

300

Francisco de Piñón

zapatero y curtidor

1000

Jacinto das Vellas

zapatero

540

Juan López

curtidor

700

Antonio Castro

zapatero

180

Pedro López

zapatero

400

Juan Buiero

sastre

240

Jacob Guerreiro

curtidor

400

José Moscoso

sastre

180

Antonio do Barro

zapatero

500

Pascual Antonio Rodríguez

“por el de sastre y gaiteiro”

280

Antonio Lamagueiro

zapatero

350

Antonio Martínez

carpintero

180

Francisco do Barro

zapatero y curtidor

1100

Domingo Mesía

carpintero

300

Juan de Restrevada

zapatero

1100

Pedro Gato

carpintero

180

Juan da Pena

zapatero y curtidor

700

Francisco do Barro

tornero de escodillas de palo

180

Domingo do Souto

curtidor

600
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Andrés Piñón

zapatero y curtidor

800

Antonio Cribeiro

zapatero y curtidor

180

Antonio Loureiro

zapatero

400

Diego López

curtidor

1700

María Antonia da Pena, mujer de tejedora
Manuel de Corral

Remata dicindo que son os oficios que hai na vila, se ben nas aldeas
da freguesía de santa María das Pontes había os seguintes:
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Bernardo López

Pedro Romeu

zapatero y curtidor

600

Juan Blaco

herrero

100

Juan da Bouza

zapatero y curtidor

600

Manuel Guerreiro

herrero

160

Domingo Restrevada

zapatero y curtidor

100

José Castro

herrero

250

Juan da Fraga

herrero

140

Baltasar do Souto

curtidor

1800
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Juan do Souto

curtidor

1800

Domingo Pernas

carpintero

170

Juan do Barro

sastre

140

Domingo Candamil

carpintero

200

José Galdo

sastre

140

Pedro Candamil

carpintero

70

Roque Rodríguez

sastre

140

Manuel do Souto

carpintero

200

Domingo Pillo

sastre

160

Luis Pardo

carpintero

200

Remigio do Chao

tornero de escodillas de

150

Antonio Pardo

carpintero

200

Rosendo Pardo

carpintero

200

palo
Andrés do Chao

“

Pedro da Bouza,

“

Como a lista dos carboeiros é longa, para abreviar, copiarei os seus nomes
directamente:

Antonio do Barro
José Romeu
Antonio do Barro

A Antonio do Pico carbonero, Antonio de Fontao, Domingo Bañales, Pedro
Gregorio, Luis Loureiro, Juan da Bouza, Gregorio Novo, Juan do Pico, Pedro
Fontao, Juan do Barro, José Paz, Jacob Bazelo, Bonifacio do Barro, Antonio
Gregorio, Pedro Romeu, Francisco López, Antonio de Castro, José Paz, Baltasar
Pardo, Francisco do Casal, Fernando Seco, Pedro Yáñez, Vicente Pérez, José
Romeu, Pedro Ferreiro, Juan Ferreiro, todos estes usan la industria de carboneros
y por ella se regula a cada uno al año de utilidad sesenta reales a excepción de
Bonifacio do Barro y Antonio de Castro que a estos les regulan a cien reales.

Antonio do Pico
Domingo Carballal
Pedro da Fraga
Benito do Pico
Rosendo Curral
Andrés de Curral
Diego Curral
Francisco da Pena
Pedro García
Pascual Leal
Manuel da Pena
Felipe do Pico
Francisco Rey
Francisco da Bouza
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Patricio do Chao

Todos torneros de di- Y a cada uno de ellos
chas escudillas de palo
le regulan 150 reales
al año

Jacinto de Castro

carpintero

300 reales

Pedro Fontao

carpintero

160

Jacinto Curral

carpintero

170

A continuación, e no mesmo artigo, aparece o censo das mulleres
que teñen un oficio de tipo mecánico, é dicir traballan con ferramentas
manuais e pequenas máquinas mecánicas de madeira, como por exemplo
un tear. Nótese que no caso da mulleres casadas figura o nome dos seus
respectivos cónxuxes, e no das solteiras o do pai; Todas elas perciben pouco
diñeiro polo seu labor, que combinan co da labranza e coas tarefas da casa;
vexamos:
Luisa Fernández solteros y tejedora, Juliana Fernández mujer de Antonio
Loureiro, Felipa Rodríguez, hija de Juan Martínez, Andrea Fernández mujer de
Vicente Pérez, Dominga do Souto mujer de Domingo do Chao, Rosa do Souto mujer
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de Juan do Barro, Ysabel Fernández mujer de Pedro Fernández Rodríguez,
Dominga das Vellas, soltera hija de Antonio Martínez, Ygnacia de Lago soltera
hija de Antonio Guerreiro, María González, viuda, Teresa de Malde, soltera,
hija de Bartolomé Freire, otra María González, viuda, Vicenta da Fraga, soltera,
hija de Pedro da Fraga; y Ana López, mujer de Isidro Carballo, todas estas
usan el oficio de tejedoras y a cada una de ellas por la utilidad que les resulta les
regulan a ciento y veite reales cada año, y aunque unas y otras personas de ambos
sexos ejercen los oficios que dejan expresados tambien lo hacen mucha parte del
año del de labradores y labradoras.
Ás preguntas contidas no artigo 34 responden que non hai outras persoas
que ocupen outros oficios mecánicos nin artistas; é ás do artigo 35 din que non hai
xornaleiros. No artigo 36 din que só hai dúas pobres de solemnidade, que son:
Andrea Fernández e Jacinta Ramos. Ó recollido no artigo 37 responden
que non hai embarcacións de ningún tipo.
Os cregos que hai na freguesía son cinco: D. Pedro Faustino Santomé, que
é o párroco; e ademais: D. Fernando do Pico, D. Vicente Goios, D. Luis
da Fraga e D. Agustín González, presbíteros (recollidos na pregunta 38).
No artigo 39 din que non hai conventos de ningún sexo; e ás
preguntas do 40 responden que hai unha devesa e plantío Real1:
5 Temos datos da existencia dos Plantíos Reais en Galicia a partir do reinado de Felipe II, e a súa
función era a de proveer de madeira ós estaleiros da Armada Real. As árbores que se plantaban por
esta zona eran dous tipos de carballos, freixos, e nogueiras. No caso da Xurisdicción de Santa Marta
de Ortigueira podemos asegurar que estes plantíos asentábanse en lugares abrigados, sollosos, e con
humidade suficiente. Cada veciño da freguesía onde había un Plantío Real tiña a obriga de plantar e
coidar un número determinado de árbores (uns catro ou cinco) e coidalos durante uns vinte e cinco
anos. Os carballos elixíanse e procurábase que tivesen boas ramas que se facían medrar curvadas
para aproveitalas para as cadernas dos buques da Armada Real. No século XVIII, publicáronse
Reales Ordenes para protexer e aproveitar este tipo de plantacións, se ben, pouco despois, a madeira deixaría paso a outros mnateriais como o cobre, o bronce, ou o aceiro. Os Plantíos Reais foron
vendidos no século XIX, polo que pasaron a máns de particulares. Todos eles estaban cerrados para
evitar que as alimañas destruíran as plantacións, procurando cerrumes de pedra, terra, e mesmo de
espiños que se nenovaban cando facía falta. No caso de Ortigueira existía un cargo que era o de Juez
de Montes y Dehesas, e outro de Montero Mayor, os cales velaban por todo o relativo ós montes,
tanto na flora como na fauna. Axudábanlles neste labor os alcaldes de sebes, que se elixían en cada
freguesía.

108

Al artículo quarenta dijeron que en dicha feligresía hay una Dehesa nueva
y un bibero Real al sitio do Cal do Narónque hace de sembradura doce ferrados
de centeno cerrada toda con ballado de tierra y su figura hes la del margen, la
que se halla adictada ala Yntendencia de Marina para lo que conduce al servicio
de su Magesta, quien no tiene en dicho término otra finca ni rrenta que deje de
corresponder a las Generales y Provinciales y responden.
Ó final, recóllese o nome dos peritos e testemuñas que responderon
ás corenta preguntas das que consta o protocolo para elaborar o catastro,
cuxos nomes son os seguintes:
Francisco de Trasancos, Manuel Fernández y Cabarcos, Y D. Baltasar
Pardo Y Chao, vecinos de esta villa e yo escribano que de ello doy fee: D. Clemente
Neira y Ron, Joseph da Fraga Sanjurjo, Juan Sánchez, Juan Antonio López;
como testigo Manuel Fernández y Cavarcos; Antemi Andrés Antonio Sánchez y
Vaamonde.
Para a próxima, se as circunstancias nolo permiten, continuaremos
coas parroquias que compoñían toda a xurisdición das Pontes.
Un ano máis, veciños e amigos das Pontes, moitas GRAZAS por
contar con este historiador. Unha aperta a todos os lectores da revista
HUME e moito ánimo a socios e membros da Xunta Directiva.
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Antonio Riveira Requeijo
Un paseo polo alto Eume

os segadores da terra chá
en castela

Autor:
Marcelino Fernández Santiago
Licenciado en Xeografía e Historia
Xerente do Consello da Cultura Galega
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OS SEGADORES DA TERRA CHÁ EN CASTELA
Xan de Deza, bon labrego,
que deixaches tanta sona
nas Castelas,
onde manso boi gallego,
fuche a gala, a fror i a tona
das cadrillas
Curros Enríquez: O “Ciprianillo”

Ao carón das grandes migracións internacionais de carácter definitivo, existiron tradicionalmente unha serie de desprazamentos de poboación cunha
curta duración ou con carácter estacional, como foron os dos afiadores de
Ourense, os telleiros do Baixo Miño, os canteiros da Terra de Montes, etc.
Quizais dentro deste tipo de movementos estacionais, pola súa importancia,
habería que destacar as migracións dos galegos que se trasladaban a Castela para traballar na sega, e que foron motivo de obras de autores coetáneos
destas como Curros Enríquez ou Lamas Carvajal, ou quizais os máis coñecidos poemas de Rosalía de Castro en Cantares gallegos.
Estes movementos estacionais tiveron unha gran continuidade no tempo e están presentes na tradición literaria e cultural de Galicia e Castela, pero fóra dalgunhas aproximacións puntuais non espertaron a atención
pola historiografía galega. Polo contrario no folclore galego consérvase
actualmente a lembranza destas migracións, permanecendo na memoria
oral de moitas comarcas galegas, o mesmo ca en Castela.
112

As migracións dos segadores galegos a Castela forman parte da lóxica do
campesiñado e representan unha estratexia para garantir a supervivencia
das súas explotacións, podendo liberar durante un período de tempo unha
parte da súa forza de traballo, ante a forte demanda estacional da man de
obra agrícola noutras áreas máis ou menos próximas.
As informacións sobre a existencia destes desprazamentos atopámolas na
época moderna, principalmente no século XVIII. Nesta primeira etapa
histórica, que foi estudada por Meijide Pardo no seu libro La emigración gallega
intrapeninsular en el siglo XVIII1, podemos achegarnos a estes desprazamentos
a través dos escritos dos ilustrados, que amosan unha constante preocupación
pola existencia destas emigracións e sinalan continuamente a necesidade de
buscar novas saídas que permitan o desenvolvemento económico de Galicia,
grazas ás cales os galegos non necesitarán saír da súa terra.
Autores como Lucas Labrada,
Pedro
Antonio
Sánchez
ou Campomanes sinalan a
persistencia da marcha temporal
dos galegos para dedicarse á
sega como unha mostra máis
do atraso da economía galega
e o réxime de propiedade da
terra, que conducen á miseria do
campesiñado:
De aquí, que naqueles meses en que lles falta o pan vanse en tropas a Castela, máis
por alimentarse que por gañar a paga da renda do propietario. De aquí que un
ano de escaseza en Galicia produza necesariamente a extrema miseria xeral, as
despoboacións e as emigracións dos labradores.
1

- A. MEIJIDE PARDO: La emigración intrapeninsular gallega en el siglo XVIII. Madrid, 1960.
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Pero a pesar destas críticas,
estes desprazamentos son
promovidos fronte a outros,
como os que se dirixen a
Portugal, país que recibe
unha intensa corrente
emigratoria, como consecuencia dos abusos que se
cometen en Castela cos
segadores2 e que privarían a
España dunha forza de traballo moi importante para o seu desenvolvemento,
polo que xorde a idea de prohibir as migracións ao país veciño e a necesidade
de mellorar as condicións dos segadores na meseta castelá.

A pesar da primacía das provincias interiores galegas, atopamos referencias á
presenza de segadores que ían a Castela practicamente en todas as comarcas
de Galicia. Segadores que se dirixían indistintamente ás dúas mesetas
castelás, e atopamos mesmo, a finais do século XIX, referencias á existencia
destas migracións en comarcas como Ferrol, na que moitos braceiros do campo
pasan a Castela e a outros puntos nas épocas das segas.

Aínda que non temos datos
fiábles sobre o número de
persoas que participaban
nestas, hai que destacar a
súa importancia numérica.
Cornide cifra en máis de
25.000 as persoas que se
desprazaban a Castela todos
os anos; Lucas Labrada
calcula que máis de 30.000
homes e mulleres [...] saían todos os anos polo mes ele abril ou maio a gañar un
xornal aos reinos de Castela3; mentres que outros autores como Dalrimple,
Withelford ou Buñuelos incrementan esta cantidade ata chegar a falar da
existencia duns 60.000 segadores.

Mesmo durante a República, a adopción de medidas tales como a Lei de
termos municipais, que ten como obxectivo impedir a contratación de
traballadores foráneos mentres non estivesen empregados os obreiros
agrícolas do Concello, e que provocará a aparición dalgúns problemas -tal e
como sinala o dirixente comunista Santiago Álvarez, que foi segador durante
a súa mocidade- non tivo grandes efectos sobre estes movementos. O comezo
da Guerra Civil representará para algúns segadores que estaban en Castela a
imposibilidade de volver á súa terra ata a fin da contenda bélica.
A situación creada pola Guerra Civil, con boa parte da poboación mobilizada,
as necesidades alimenticias e a destrución de maquinaria son factores que
provocarán que o goberno da zona nacional estea interesado en potenciar
estas migracións, polo que se declarará obra de utilidade nacional a
colleita dos cereais. Ante esta situación, os gobernos civís das provincias
galegas desempeñarán un papel activo na potenciación destas emigracións,
facilitando a formación e o desprazamento das cuadrillas: campesinos solían

2

- Mostra destes abusos son os peores salarios ou o recrutamento dos segadores para as milicias,
o que provocará a necesidade dunha Real orde na que se prohiben os ditos alistamentos
3

- Lucas LABRADA: Descripción económica del Reino de Galicia. Ferrol, 1804.
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Malia a importancia do movemento migratorio desde Galicia a América,
sobre todo desde mediados do século XIX, continuamos atopando numerosas
referencias sobre a presenza de segadores ao longo deste século, así como no
primeiro terzo do XX, realidade que tamén é sinalada en memorias oficiais,
que constatan a marcha de muchos miles de hombres que van a trabajar a las
Castelas, Portugal y las Andalucías, que no hallan donde emplearse en el país4 .

4

- Comisión de Reformas Sociales: Reformas sociales. Información oral y escrita, 1889-1893. Madrid, 1985
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faenar siega a Castela, ante requerimiento de este Gobierno Civil se decidieron
como años anteriores aceptar contratos en Salamanca, Toledo, Zamora, Ávila,
Segovia, Valladolid y Palencia, habiendo autorizado hasta hoy lista de embarque
de 2.000 obreros5.
Nos anos 40 déixanse sentir as consecuencias da Guerra Civil. A falta de
man de obra para realizar as tarefas agrícolas, xunto coa destrución de
boa parte da maquinaria agraria -ata o ano 1949 non se alcanza o número
de tractores dos anos 30-, así como a imposibilidade de emigrar cara ao
exterior, son factores que explicarían un breve rexurdir destas correntes
migratorias. Pero o renacer destas migracións é só algo pasaxeiro, e así, na
década dos 50, o feito de que o réxime franquista, unha vez abandonados os
intentos dunha economía autárquica, aposte pola adopción dunha política
económica capitalista, explica que desde os anos finais desta década o
número de segadores a Castela mingüe significativamente. Situación que
continúa nos anos 60, nos que, a pesar de persistir algunhas cuadrillas, son
un fenómeno anecdótico en comparación con outros períodos.
Nesta década asistimos a unha importante febre de mecanización do campo
castelán: da fouce e do arado romano [...] saltouse sen solución de continuidade ás
modernas segadoras mecánicas, ás trilladoras, colleitadoras e tractores6.
A utilización da nova maquinaria en todas as áreas cerealeiras representa
a definitiva desaparición das cuadrillas galegas no campo castelán. Pero
este proceso de substitución vai ser gradual e, mesmo nalgunhas áreas
vese retardado a causa do interese dos propietarios agrícolas casteláns de
maximizar no posible as súas colleitas, polo que requiren o traballo dos
segadores para facer os raís polos que se introducirán posteriormente as
máquinas colleitadoras.
5

- La Voz de Galicia, 17/1/1937.

6
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-E. PRIETO: Agricultura y atraso en la España contemporánea. Madrid, 1988.

A estes cambios na agricultura castelá únese a aparición de novas correntes
emigratorias en Galicia cara a Europa e ás áreas industriais do Estado
español.
Esta situación de diminución real da importancia das migracións non
quere dicir que nalgunhas comarcas escasamente mecanizadas non se
seguise demandando o traballo das cuadrillas de segadores, practicamente
desaparecidas, como pode observarse na comarca de Camino Viejo (provincia
de Guadalaxara), na que os propietarios, ante a inexistencia dos segadores,
vense obrigados a saír ao seu encontro e mesmo ocorre, ás veces, que os hai que
buscar e andar atrás deles por diferentes lugares7.
Sobre as viaxes dos segadores a Castela atópanse numerosas referencias nos
escritos da época, e a través deles pódese seguir a presenza de segadores
galegos por unha serie de camiños preestablecidos xa desde o século XVIII,
polos que confluía a comezos de mes de xuño un importante número de
segadores.
A. Meijide Pardo describe as principais rutas dos segadores:
- O camiño do Sil, utilizado polos emigrantes da banda do norte de
Ourense, sur de Lugo e os pertencentes á antiga provincia de Santiago.
Dende a capital ourensá seguía
o curso do río Sil pola comarca
valdeorresa para penetrar en León
ao sur de Quereño, proseguía o seu
percorrido polo camiño Real ata
Benavente e La Bañeza.
- A ruta central ourensá. Partía da
cidade de Pontevedra, continuaba
7

-ABC,, 23/7/1963. Citado por V. PÉREZ DÍAZ: Estructura social del campo y éxodo rural”. Madrid,
1977.
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polo Carballiño, Maside, Amoeiro e Ourense, desde alí cruzaba en diagonal
as terras centrais da provincia, pasaba por Seixalbo, Reboredo, Noalla,
Ponte Ambía, Tamicelas, Laza e A Gudiña. Entraba na provincia de Zamora
polo paso das Portelas para chegar a Puebla de Sanabria e Benavente. Unha
ramificación desta ruta desviábase preto de Calvos para seguir o camiño de
Taboadela, Allariz, Xinzo de Limia e Verín, onde confluía con outras rutas.
- A ruta do sur; que era a utilizada polos habitantes da antiga provincia de
Tui e do sur de Ourense. Discorría moi próxima á fronteira portuguesa a
través de Outeiro, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, Verín e A Gudiña, que
se configuraba como un punto moi concorrido de emigrantes, ao confluír
coa ruta central.
- O Camiño Real. Percorrido que era a vía normal de saída da provincia
de Lugo cara a Castela e seguía o trazado da vía romana a Astorga. As
primeiras concentracións de segadores iniciábanse en Guitiriz e Melide,
para percorrer Trasparga, Rábade, Outeiro de Rei, Lugo, Nadela, O Corgo,
Becerreá, As Nogais e o porto de Pedrafita, proseguindo polas terras do
Bierzo.
- O Camiño Francés, que era tradicionalmente utilizado polos peregrinos
que se dirixen a Compostela. Iniciábase en Arzúa e Melide e, tras percorrer
Palas de Rei, Portomarín, Sarria e Triacastela, entraba en Castela.
O desprazamento desde Galicia ás
zonas cerealeiras castelás iniciábase a
finais de maio e na primeira quincena
de xuño: Os da Nova salían a últimos
de maio, e nosoutros alí polo quince de
San Juan.
Tradicionalmente os desprazamentos
efectuábanse a pé, nunha viaxe que,
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segundo a tradición oral, se prolongaba durante quince días, porque claro, iban
e levaban, pois iban máis cargados, levaban comida para os camiños e paraban a
facer de comer, e ao mellor á noite descansaban e de día andaban se non facía moita
calor, e senón andaban de noite e paraban de día según. E para alá quince días e
para aquí, doce.
Tras a apertura da liña férrea entre
Galicia e Madrid cobra protagonismo
como medio de transporte o
ferrocarril. Nos últimos anos, nun
intento de diminuír o prezo da viaxe
e reducir paralelamente o tempo de
traslado, xorden outras alternativas
como o alugamento de autobuses e
camionetas para facer o desprazamento por estrada, ou mesmo se aproveitan
as viaxes de retorno dos camións que levaban o peixe ao mercado madrileño
para facer o camiño de volta.
Ao chegar a Castela dedicanse exclusivamente á sega de diferentes
cultivos. Cuantitativamente, os máis
importantes eran os cereais, entre os
que destaca o trigo, aínda que tamén
recollían unha importante cantidade
de cebada e, en menor contía, de
centeo e avea. Tamén participaban
na recolección de leguminosas como
as ervellacas, as ervellas bravas,
pedrelos, garavanzos e lentellas.
O máis trigo, no outro botariamos un par de días de todo iso, de algarrobos e heros
e iso; pero no outro ao mellor na cebada botabas vinte días, e no trigo botabas vinte
e cinco aproximadamente.
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No labor da sega seguíase o ritmo de maduración dos diferentes cultivos.
Normalmente iniciase coa recolección da cebada, á que lle seguen cultivos
forraxeiros variados como garavanzos, ervellacas, [...], sendo por último
segado o trigo.
Este diferenza no tempo da sega se vólvese reproducir segundo as zonas,
polo que as cuadrillas de segadores realizarán todos os anos un mesmo
percorrido a través das terras de Segovia, que comezaba na zona de Nieva,
onde a colleita é máis temperá. Unha vez rematado o traballo nestas
comarcas marchan cara a outras terras da provincia de Segovia, onde a
colleita era máis tardía, como as estribacións da Serra.
Onde primeiro empezaba a sega, bueno nos sitios que fun eu, era en Nieva, alí
aproveitabamos o que houbo alí. Logo, despois xa ibamos ata outro pueblo.
Deste xeito podemos concibir estes percorridos dos segadores galegos
como circuítos perfectamente definidos que se repiten ano tras ano, e nos
que se trata de conxugar o diferente momento de recolección das colleitas:
[...] había alí pobos de máis cedo e pobos de máis tarde.
Os apeiros necesarios para o traballo son levados desde Galicia. Trátase
dun material moi rudimentario, formado por varias fouces, dúas ou tres, as
pedras de afiar e os dedís para os segadores; mentres que os rapaces levan
os atillos e unhas xeonlleiras.
As fouces para a sega en Castela
non son as usadas normalmente
en Galicia e antes da partida para
Castela contratan un ferreiro para
que lles faga as fouces que levarán
[...] levabamos unhas hoces que son
distintas a como, ao que se sega aquí, [...],
e que eran feitas aquí en Galicia, pero
xa había un ferreiro especial para iso.
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Raramente utilizan fouces doutra
procedencia, aínda que se as precisasen
poderían recorrer á compra de novas
fouces en Segovia, posto que na capital
segoviana están establecidos afiadores
de orixe galega como é o caso da Casa
Arias. Tamén se constata a existencia
de persoas, que ían desde Galicia,
dedicadas á venda de fouces para os
segadores.
Son unhas fouces, que se caracterízan por ser un pouco máis longas. Aí eran
diferentes moito, [...], si porque aquí son pequenas, pero estas son grandes, que desde
a punta así do mango.
Xeralmente levábanse varias fouces para utilizar nos diferentes cereais que
se cortaban (trigo, cebada ou centeo). Levabamos para cada clase de fruto unha,
levabamos case sempre, o normal tres e unha vella para as algarrobas.
E diferéncianse tamén segundo a zona da sega. Na Nova eran dunha feitura,
para a Vella eran doutra.
Na utilización das fouces establecían unha forte competencia entre os
diferentes segadores. Xa que se tendía a recoñecer como bo segador o que
menos fouces precisase ao longo da tempada da sega: Bueno eu sempre me
gobemei con dúas, pero quen non sabía afiar, quen non sabía preparar tiña que levar
tres ou catros.
Os dedís son unhas pezas que se colocan nos dedos para protexelos das
posibles cortaduras, poden ser de coiro ou de madeira, ou conxugar ámbos
os dous materiais para os diferentes dedos. Eran de coiro e algúns de caña, o
dos, o dos dous dedos podían ser de caña, pero estes teñen que ser de coiro.
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Para emigrar a Castela, os segadores
galegos organízanse en cuadrillas,
que se comezan a formar nas súas
aldeas durante a primavera, cando
xa o futuro maioral ten contratadas
cos propietarios casteláns unha
serie de leiras para segar e coñece
o número aproximado de membros
que precisa na súa cuadrilla.
Será el quen elixa as persoas que a conformarán e o posto que desempeñarán,
seguindo unhas determinadas pautas como ser persoas non alleas ao seu
círculo de sociabilidade, polo que figurarán nela veciños, familiares, e persoas
das que coñece a súa capacidade de traballo, aínda que en determinados
casos serán os mesmos veciños apremados polas dificultades económicas os
que se presenten diante do maioral para que os incluiran na na cuadrilla, a
cambio de cartos ou de prestacións en traballo. No 45, 46, 47, por aí porque
ademais aínda había que buscar recomendación para poder ir, tiñamos que ir a
cavar, [...], ao maioral para que nos levara.
Dentro das cuadrillas de segadores da comarca da Terra Chá que se
trasladan a Castela podemos apreciar dous tipos de cuadrillas plenamente
diferenciadas.
O tipo máis xeneralizado sería a composta por un número de segadores que
oscila entre 6 e 9, aos que habería que engadir os atadores, correspondendo
1 atador por cada 2 ou 3 homes, polo que o número total de membros sería
de 9 a 12 homes.
Pero xunto a estas, atopamos tamén unas cuadrillas máis amplas que
engloban un número moi superior de segadores, que pode ascender a máis
de 40 e, incluso superar os 100 membros, cos seus correspondentes atadores.
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Había aí un maioral que era
de Baamonde, ían moitos de
Buriz con el, ese levaba cento
e pico de homes.
Este último tipo de
cuadrillas presentan unhas
características peculiares.
Están organizadas por
un maioral principal ou
maioral de varas, que ten a misión de recrutar e organizar internamente a
cuadrilla, ocupándose de buscar a sega para todos os homes. Pero, ao chegar
a Castela, esta cuadrilla subdivídese en varias cuadrillas menores, indo cada
unha destas a diferentes lugares a traballar. De cada unha das cuadrillas está
encargado un maioral e un trasmaioral que deben responder ás ordes do
maioral principal, quedando este á fronte dunha destas cuadrillas menores,
ao tempo que ten que coordinar e vixiar o resto das cuadrillas.
As cuadrillas caracterízanse por presentar unha organización moi
xerarquizada que vai vir marcada polas diferentes funcións que desempeñan.
Os cargos máis importantes
dentro da cuadrilla, e que
posúen un papel directivo son
o maioral e o trasmaioral, que
se diferencia ben do resto da
cuadrilla dos segadores ou
«homes» (nos que se advirte
tamén unha diferenciación e
xerarquización interna), e dos
«rapaces» ou atadores.
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O maioral representa o máis alto rango da cuadrilla: era o que era o jefe, era
o que contrataba, o que buscaba a sega, era o que ordenaba.
Para ser maioral era preciso que esa persoa tivese a capacidade de poder
contratar o traballo con propietarios casteláns; así, se un determinado
membro da cuadrilla contacta con amos para facer a sega, no ano vindeiro
poderá montar a súa propia cuadrilla.
N. F. pasou á categoría de maioral grazas a que un amo lle ofreceu a sega
ao enfadarse co seu antigo maioral: [O maioral] un día enfadouse co amo e
dixo que non o quería máis, e que se quería ir eu que me daba a miña sega, e dixen
bueno, si, se non lle dan a el, pois traigo eu xente e veño.
O trasmaioral é o segundo en importancia dentro da cuadrilla, xoga un
papel subsidario con respecto ao maioral, substituíndo a este nas súas
funcións cando se ausenta.
Os homes corresponden ao conxunto dos segadores. Dentro deste grupo,
pola súa vez, hai diferenzas internas; así, os segadores van dende o segador
dos 3, o dos 4, ata o último segador, dependendo do número de membros da
cuadrilla concreta. Despois do maioral había o trasmaioral e o dos 3, o dos 4,o
dos 5, o dos 6.
Os media-fouces ou fouzáns son as persoas que van o primeiro ano realizar o
labor de segar, o ano anterior aínda terían ido como atadores. Sería un paso
intermedio entre os «rapaces» e os
«homes», xa que no ano próximo
irían como iguais ou fouces, aínda
que non sempre, Quitáronme dous
pesos daquela, para que volvera de
media hoz o outro ano, e volvín pero
despois para o ano, si, para o ano xa
me deron como os iguales.
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Os atadores son rapaces moi novos, que
van dentro da cuadrilla dedicándose
exclusivamente a recoller o cereal xa
segado e facer os haces ou mollos que
eles atan. Serán igualmente os que se
encarguen, se é preciso, de ir buscar
a auga e as comidas. Cada rapaz vai
adscrito a un determinado segador, ou
ben ao maioral, que se fai responsable
del diante da súa familia. Tiñan que saír a buscar os atadores para facerse cargo
deles, o maioral levaba un atador, o trasmaioral levaba outro, o dos 3 levaba outro,
o que iba de 4 levaba outro, [...]. Pero despois cada un era o encargado do seu
atador, e era o que tiña que responder por el.
Esta xerarquización interna reflíctese en aspectos laborais, o maioral será
quen inicie a sega, seguido do trasmaioral, o dos 3, e así sucesivamente.
Pero esta organización deixarase sentir especialmente na distribución das
ganancias ao final da tempada da sega, xa que os cartos se reparten segundo
o posto que ocupan no interior da cuadrilla. Tamén asumen unha serie de
funcións específicas dentro da cuadrilla, o que permite reforzar o seu papel
dirixente e amosar o carácter xerárquico da cuadrilla, como, por exemplo, no
repartimento da comida: O dos 3 ese era o que botaba o viño, o trasmaioral era
o da carne, e o dos 4 era o que se preocupaba da perola que viña para comer, e ao
dos 5 chamábanlle o costal, o costal do pan, e o dos 6 era o do cántaro, o da auga.
Pero estas persoas dentro da cuadrilla
non permanecen estáticas nos seus
cargos, existindo no interior da
cuadrilla unha mobilidade interna, que
lles permite acceder progresivamente
a cargos de maior importancia dentro
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das cuadrillas ou marchar dun ano
para outro a outras cuadrillas. Un
rapaz que comeza como atador
nunha cuadrilla desempeñará ese
cargo durante un ano ou dous, ao
ano seguinte iría como media-fouce,
no que realiza xa o labor da sega, e
efectuouse o labor satisfactoriamente,
irá nos anos posteriores como un igual, é dicir, como un home. Despois de
acceder aos diferentes cargos nos que estes se dividen pode chegar a ser
maioral da súa propia cuadrilla. Un exemplo disto é a evolución persoal de
A. R.: Foi cando fun a atar, 42 e 43, e despois no 44 xa fun segar de media-hoz, e
no 45 xa fun de 3, e no 46 xa fun trasmaioral, e no 47 xa fun de maioral.
No desenvolvemento do seu traballo, os membros da cuadrilla galega
respectan a orde xerárquica organizativa do grupo. [O maioral] estaba
diante; despois iba o trasmaioral, despois iba o dos 3, iba o dos 4, iba o dos 5, [...].
E despois iban de cada 2 homes iba un chavaliño amarrando, amarrando o trigo.
Os rapaces recollen o cereal cortado e van formando os lotes ou mollos que
deixan ao longo do campo. Logo despois estaban esparcidos pola terra e
viñan os carreros, os criados dos amos cos carros, e collían e cargaban o
carro daqueles haces e levábano ás eiras: Alí o esparcían, e logo despois tiñan,
chamabamos rastrillos nosoutros, máis
grandes que esta mesa, por abaixo con
trozos de serra, de seixo de pedra, e eso;
montaba un par de mulas que daba voltas
hasta que trillaba todo.
Aínda que non é doado facer unha
aproximación á cantidade de cereais
segados por cada membro da cuadrilla,
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xa que non se pode comparar o
traballo preciso para cortar cereais tan
diferentes ou mesmo as leguminosas,
nin os cereais se achaban nas mesmas
condicións á hora de ser segados. Mais,
a pesar de todos eses impedimentos
nas cuadrillas había unha medida do
que tiña que segar a cuadrilla que
estaba establecida tradicionalmente
nunha fanega de trigo por membro daquela. Calculábanlle a fanega por home,
home por fanega. Así nunha cuadrilla de nove homes fariamos 9 fanegas, [...]
segabámola entre seis porque os outros ataban, 9 fanegas de trigo.
Polo que descontando os rapaces, que non segaban, a cada home
corresponderíalle aproximadamente unha fanega e media por día. Para outros
cultivos a media era inferior: De cebada chegabamos a catro fanegas. Trátase, en
xeral, de medias de produto segado bastante elevadas e o ritmo de recolección
dos cereais incrementábase ao final
da temporada, cando as cuadrillas de
segadores procuran incrementar a
superficie segada por día, e así poder
adiantar o momento de regreso ás
súas casas.
Á hora de realizar o traballo advertimos
unha diversidade na contratación dos
segadores galegos, o que vai influír no propio desenvolvemento do traballo.
As diferenzas danse segundo a zona de sega: Na vella era a xornal, [...], e na
outra era por fanega.
En Castela a Nova, onde son máis abundantes as grandes explotacións, a
sega realízase por contrata, é dicir, os emigrantes galegos son contratados
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para o traballo dunha determinada
leira ou parcela. Mentres en Castela
a Vella a forma predominante de
contratación é por xornal, quere
dicir, págaselles aos segadores pola
duración temporal que leva realizar
a recolección nunha explotación;
aínda que tamén nalgunhas zonas
localízanse contratas como na comarca de Coca.
Estas diferenzas de contratación inflúen na duración da xornada de traballo.
En Castela a Nova serán os propios segadores os que decidan a súa duración:
O que pasa é que na Castela a Nova, tiñas que formar tu o horario, ... Este estará
mediatizado, en calquera caso, polo desexo de rematar no menor prazo
de tempo posible, o que lles permitirá realizar outras contratas ou poder
regresar antes ao seu lugar de orixe. Así cando está próxima a rematar a
temporada da sega incrementan a xornada de traballo: Aos últimos do verán,
que empezaban moitas cuadrillas a terminar, [...], hai que Ile meter algo á lúa,
chamábanlle a lúa matagallegos.
Polo contrario, en Castela a Vella a duración da xornada é marcada polos
propietarios das terras ou amos, xa que pagan polos días que contratan
aos galegos. Nesta contratación a xornal xorden bastantes problemas entre
o amo e a cuadrilla, por producirse un choque de intereses entre o amo,
que trata de prolongar a xornada, e
os galegos, aos que non lles interesa
unha maior duración desta ao cobrar
o mesmo. En xeral, a xornada laboral
está fixada tradicionalmente pola
fórmula de sol a sol, constatándose
frecuentes friccións entre ambas as
dúas partes. Normalmente, ao seren
128

estes días do verán moi longos, o
traballo na sega duraba máis de 12
horas, podendo prolongarse ata 15 ou
16 horas: Que de sol a sol, viámolo nacer
xa segando e viámolo poñer segando,
seguiamos segando ata, ata que se veían as
pallas. A xornada laboral comeza antes
do amencer, para estar ao saír o sol nas
parcelas que teñen que traballar. Ao
mediodía prodúcese a única interrupción no traballo, un descanso de dúas
horas, que aproveitan para comer e descansar. O traballo prolóngase de novo
ata a posta do sol, cando principian o
camiño de volta á casa do amo, onde
cean e dormen ata o día seguinte.
O horario de traballo dos galegos
diferénciase moito da xornada que
seguen os segadores de orixe castelá,
mentres os galegos traballan todo
o día incluidas as horas do mediodía
cando máis calor hai, os casteláns non
traballan durante esas horas, iniciando antes a xornada de traballo: Nosotros
teníamos otro horario, las horas de sol nos veníamos a casa y, madrugábamos por
la mañana, [...] Y ellos no, todo lo
contrario.
Unha vez rematada a xornada
laboral comeza o único tempo de
descanso que tiñan, sempre que
fose posible poder dispor deste
tempo pola noite para descansar,
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xa que van ser precisamente
estas horas nocturnas o tempo
que aproveitaban os segadores
galegos para realizar as viaxes
dunha localidade a outra, e así
perder o mínimo tempo posible
durante o día, dado que se trata
de aproveitar o tempo ao máximo.
Serán estas mesmas horas o tempo
que aproveiten os maiorais para desprazarse a outros lugares e contratar
traballos para a cuadrilla, ou visitar outras cuadrillas, que dependen del.
O lugar onde dormen marca unha nova diferenza entre ámbas as dúas áreas
receptoras dos segadores; mentres en Castela a Vella hai un traslado diario
da casa do amo ás leiras onde van traballar, na Nova o total do tempo
pásano nas terras onde segan, porque realizan tódas as comidas e mesmo
dormen nas parcelas de traballo: Aquí ... cos moios de trigo, entón facías unha
cabana para te abrigar algo, e durmías aí na palla esa. En Castela a Vella, aí viñas
a durmir ao pajar con palla trillada, con palla trillada, e durmías dentro cerrado.
Nos casos en que se trasladan á casa do amo a pasar a noite, o lugar onde
dormen son os palleiros, lugares onde se deposita a palla trillada. En Castela
a Nova, fano na herdade e son os mesmos segadores os que con varios lotes
de palla cortada constrúen unha pequena cabana, no lugar onde remataron a
sega, na que dormen, cando non o fan ao ar libre tapándose só cunha manta
e un lote de palla. Normalmente dormen
de dous en dous, pois cada segador adoita
levar cadansúa manta de Galicia: Ás veces
eramos dous, e entón xuntabámonos, bota a
túa manta por baixo, eu boto a miña por
arriba, e poñiamos un moio para almofada.
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As comidas que realizaban durante a súa estadía en Castela eran pagadas
polos donos das terras nas que segaban: Non, esa comida, a pagaban os amos,
iso xa estaba, ti despois cobrabas ao prezo que houbera. Así, ao realizaren a
contratación do traballo, ben a xornal ben a contrata, xa se establecía que
aparte do salario que recibían en metálico habería que engadir o custo da
mantenza dos galegos. Normalmente as comidas que se lles daban aos
segadores non se diferenciaban
moito das que facían os mesmos
casteláns.
Tratábase
dunha
comida pobre, moi pouco variada
e non moi abundante, e que se
repetía todos os días mentres
estaban en Castela: Pois mire
garbanzos a maior parte, garbanzo,
olla de garbanzos.
En Castela a Vella, ao erguerse os
segadores recibían o almorzo consistente nunha sopa acompañada, no mellor
dos casos, dun ovo e un torresmo, con pan e viño. O xantar, a chamada
olla, consistía nun cocido de garavanzos con touciño e carne fresca, podendo
deixar algún resto da comida para tomar a media tarde. Por último, a cea,
cando comían un guiso, arroz, etc.
En contraste, en Castela a Nova a
calidade e cantidade da comida era
moi inferior, no almorzo recibían un
gazpacho de auga con vinagre. Ao
mediodía comían a olla de garbanzos
e a cea acostumaba ser moi pobre:
Bueno a comida aí era boa (en Castela
a Vella), [...], na provincia de Madrid,
comer comíase moi mal.
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Outro contraste entre ambas Castelas é que na Vella a comida era levada
polos donos da terra ou os seus criados ao lugar da sega, mentres que na
Nova tiña que ser un membro da cuadrilla, o «aviador» ou «borriqueiro»
(xeralmente un atador ou un media-fouce) o que se tiña que desprazar á
localidade ou á casa do amo a buscar a comida e a auga para toda a cuadrilla.
Me poñían de, de aviador lle chamaban, [...], buscar a comida ... Para este labor
os amos adoitaban proporcionar unha mula á cuadrilla, aínda que non
sempre, e, ás veces, tiñan que alugar un animal para ir buscar a comida.
A comida alí traíana e mais a agua traíana de alí, na Castela a Vella traían de
todo. Na Nova non,había que ir a buscar a comida ao pueblo, e ir buscar agua, e
ir buscar atillos, bueno todo o que fixera falta, [...], dábanche un burro, toma esto
para facer o avío do que faga falta. Cando non a facían eles mesmos, faciamos
nosoutros a comida, [...], iba un cociñeiro que era o que iba aos 3 e facía de
cociñeiro, facía a comida.
No desenvolvemento das comidas obsérvase novamente a influencia da
xerarquización da cuadrilla. Todos os membros da cuadrilla comen na
mesma pota. Ao comezar a comer séguese unha orde preestablecida polo
rango que posúen. Empeza a comer o maioral, a este ségueo o trasmaioral,
e así sucesivamente ata chegar aos atadores, podendo imporse multas se esta
orde é vulnerada por calquera dos seus membros, que poden ser castigados
con deixalos sen viño: E dicía o maioral, ala veña, ..., entonces collía a cuchara
e, el facía que iba, que claro que había que esperar que empezara el, [...], chegaba
así á beira, pero non metía a cuchara embaixo, [...]. Os que metían a cuchara antes
que el na cazola, hala, multados sen un vaso de viño.
Cando se trata dun alimento sólido como carne ou pan, o trasmaioral
procede ao corte destes e distribúe os anacos entre os membros da
cuadrilla, correspondéndolle ao maioral o mellor anaco, mentres que os
últimos segadores e os rapaces collen os peores. Pero primeiro cortábase
para o maioral, o cacho máis grande que daquela comíase de boa gana, eh, [...],
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outro menos pouquiño menos para o trasmaioral, iban de maior a menor, cando
chegaban a nosoutros, os que máis traballabamos menos comiamos.

Durante a súa estadía en Castela non existen xornadas de descanso nin
festas de ningún tipo: Había que andar, alí non había domingos, alí non había
nada, nin había misa, nin había hostias, aí había que traballar e listo.
Unicamente nalgunhas localidades existen días de descanso cando se
celebra o patrón da localidade.Nada, nada libre máis que esa tarde [o día de
San Pedro] nos 2 meses; outras veces no día de Santiago e, xa despois da
Guerra Civil, en festividades oficiais como o 18 de xullo.
As escasas posibilidades de non traballar veñen motivadas por causas
climatolóxicas, así, cando hai tormentas ou chove moito: Viñas para o
pueblo, que chovía que non se segaba, e viñas para o pueblo.
Outro descanso forzoso no labor da sega viña dado polo diferente momento
de sega da cebada e do trigo. A cebada recóllese nun primeiro momento
e a continuación procédese ao corte do
trigo. Non obstante, algunhas veces,
cando rematan coa cebada, aínda non
estaba o trigo maduro para ser segado,
polo que se ven na obriga de esperar
a que o cereal estea o suficientemente
maduro para ser recollido: Non chegaba
o trigo a maduro cando estaba chegando
a cebada, non, entonces se había que botar
dous ou tres días de folgas.
Durante estes descansos forzosos non cobran ningún salario, pero a
manutención da cuadrilla, xeralmente, é proporcionada polo amo, polo
que nalgúns casos os segadores realizan labores complementarios da sega,
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como axudar no trillado, para compensar o custo da súa mantenza. Aínda
que cando o pagamento da comida corría da súa conta, algunhas cuadrillas
deciden regresar a Galicia xa que non lles compensa quedar á sega do trigo
xa que os gastos da mantenza son moi elevados: Por exemplo parabas dous
ou tres días e había que comer pola conta dun, [...]. E eu fun un ano que había que
esperar oito ou des días polos trigos e viñemos, [...], o que ganaramos as cebadas
non nos chegaba para comer ata que viñeran os trigos.
As malas condicións laborais, a inadecuada alimentación e as inexistentes
medidas de protección, provocan frecuentes accidentes laborais, polo que
algúns segadores tiveron que deixar o seu traballo en Castela, e regresar ás
súas casas por causa de feridas graves ou por enfermidade: Porque raro que
non se me viñera un gallego ou dous; os que enfermaban.
Mais cando non revestían gravidade, non eran ningún tipo de obstáculo
para continuar traballando: Me teño cortado nas pernas, [...], e sangrar e encher
a zoca de sangre, e aquela terra, que é, [...], como pega moi ben, botáballe terra e
co calor e eso secábase e taponaba a sangre.
Estas emigracións estacionais van permitir tanto a galegos como a casteláns
relacionarse entre si; e para moitos deles será o único contacto que se podía
producir entre persoas de dous mundos próximos xeograficamente, pero
distantes social e culturalmente. Porén as relacións entre os segadores
galegos e os casteláns son moi escasas ao longo de toda a súa estadía en
Castela. Deste xeito, durante o tempo da sega pódense distinguir dous
mundos plenamente diferenciados nas localidades de Castela.
Dunha banda, os casteláns; e doutra, as cuadrillas de segadores galegos.
Entre eses dous grupos totalmente pechados a penas existían relacións.
Isto reflíctese tanto na visión dos galegos coma dos casteláns. Para os
primeiros: No se relacionaban nada, [...], ni ellos ni el pueblo con ellos. Mentres
para os galegos: As relacións eran, nosoutros non combatíamos con nadie, como
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non andabamos non combatíamos con nadie
siquiera, porque atendiamos ao noso, non
tiñamos con quen discutir.
Os únicos contactos son de orde
estritamente laboral e outros moi esporádicos como a celebración do patrón
nas vilas: ... (Iamos á festa) cando tocaba
no pueblo si, pero despois fóra deso nada.
Atopámonos, pois, ante dous grupos perfectamente definidos e pechados en si
mesmos, sen advertir a conexión de ambos os dous grupos. Emporiso actúan
como dous mundos descoñecidos que se miran con receo. Así, apreciamos
que tanto os casteláns coma os segadores galegos se miran mutuamente
cunha visión parcial e negativa.
Unha visión negativa amasada polos casteláns, que se sitúan nun plano
superior ao dos segadores galegos por seren estes os que realizan os labores
agrícolas máis duros e nas peores condicións, así aparecen determinadas
expresións: Había un dicho: los gallegos vinieron al mundo para descanso de los
animales. Mira que bruto es decir eso. Otros dichos, también hay de los gallegos,
pero todos basados en esas.
Caracterizan aos galegos só
polo traballo que realizan; o que
implica unha visión totalmente
mediatizada, marco dunhas
relacións estritamente laborais,
de aí a aparición de elementos
na cultura castelá sobre os
galegos nos que se destaca a súa
capacidade de traballo con ditos
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como Siegas más que un gallego ou Ni una
cuadrilla de gallegos habrían segado eso.
Os galegos son, para os casteláns, uns
seres aos que unicamente lles interesa
traballar a cambio dun salario: trabajar,
a ganar un dinero economicamente, y yo
creo que se traían el dinero íntegro [...], ni
gastaban una peseta ni nada. Ademais,
tenden a representar os galegos como unhas persoas tacañas, que non
queren gastar ningún carto; como xente sucia.
Pola súa banda, os galegos destacan o diferente sistema de propiedade, sobre
todo os que se dirixen a Castela la Nueva. Así, fronte a Galicia, onde todas
as persoas son propietarias, en Castela habería unha gran desigualdade.
Tenden a remarcar a forte disimilitude entre os grandes latifundistas e
os campesiños sen terra: Alí o que o ten, teno todo, e o que non ten, non ten
nada, ten que comer a conta do que ten. Uns latifundios que abarcan grandes
territorios, e incluso, lugares enteiros, mentres outros non teñen nada e
están subordinados aos terratenentes. Ao mellor un pueblo que era todo dun,
era todo dun patrono, dun terrateniente deses e os outros eran todos criados. Ao
incidir neste carácter desigual do sistema da propiedade, os propios galegos
tratan de reforzar o seu papel social diante dos casteláns. Eles, cando menos,
son propietarios; mentres que moitos casteláns nin sequera poden posuír un
anaco de terra.
Aínda que se tenda a representar a posible conflitividade como algo
anecdótico, existen certos elementos que permiten constatar unha serie de
conflitos máis ou menos latentes.
Ben de índole social: Dicíannos que ibamos coller, a facer o traballo a Castela
e quitarlle o traballo a eles [...]. Os primeiros anos de antes da Guerra pois había
problemas cos Sindicatos de alá, que non querían que os gallegos foramos a segar alá.
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Ben por outras causas: Entonces os gallegos dicían que bailaban mellor que os
casteláns,e empezaron os castellanos, empezáronse a picar, meu fillo. Chegou un
meirego, un da parte de Meira, e dixo: me cago en tal, vou facer eu callos aquí dos
castellanos, [...], os gallegos salían uns por outros, eso que eran desconocidos.
Outro motivo de friccións viña desencadeado pola relación laboral, a causa da
duración da xornada laboral ou polo desenvolvemento do traballo, aínda que
xeralmente estas friccións adoitaban solucionarse rapidamente, algunhas
acabaron en folgas de cuadrillas, ou no plante do traballo marcha a cuadrilla
das terras dese amo sen rematar a sega. Pero o motivo que provocou
conflitos de maior importancia foron os salarios. Así, os segadores galegos
protagonizaron diferentes folgas durante a recolección dos cereais para pedir
incrementos dos salarios. Para pedir estes aumentos acostumaban reunirse
os maiorales de todas as cuadrillas, que se puñan de acorde sobre o salario a
cobrar: Había folgas ao millor para romper os prezos no pueblo, pero as había que
facer nas cebadas, porque os trigos non se perdían, alá iban os maiorales ás noites,
uns cos outros.
Os salarios non se cobran ata o final da tempada, cando se remata toda
a sega contratada. É entón cando o maioral percorría todas as casas dos
amos para recoller os salarios que lles debían. Neste labor tamén participa
o trasmaioral, que era o que levaba a contabilidade dos xornais realizados:
Tu non podías ocultar un peso, porque
eu [o maioral] non apuntaba nada,
porque alí o que apuntaba todo era o
que iba tras min. Era como un, como
un contable.
Despois de cobrar os salarios da
cuadrilla, reuníase esta, e unha
vez descontados os posibles gastos
comúns e a maioralía, procedíase
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a distribuír os cartos entre os seus
membros. O repartimento efectuábase
polo sistema denominado: as pedras e
os cortes, que era utilizado por todas as
cuadrillas.
Primeiramente, o maioral divide os
cartos a partes proporcionais entre todos
os compoñentes da cuadrilla. Colócanse
os segadores arredor dunha manta na que van facendo montóns coa mesma
cantidade de cartas, tantos montóns como membros ten a cuadrilla. Eran as
pedras: Ou sea, por exemplo, levaba unha cuadrilla de 18 ou 20 homes, e entonces
pois eramos 20 poñiamos 20 pedras, ou sea, 20 montóns,[...], todos iguales.
Pero o repartimento non remata aquí, xa que aos rapaces se lles quita unha
parte do que lles correspondía, é dicir, unha parte das súas pedras, que
pode ser a metade ou, mesmo, máis. Tamén aos media-fouces, se o maioral
valora que non realizaron o traballo como un igual (segador), se lles pode
quitar parte dos cartos da súa pedra. Posteriormente, este remanente
vólvese distribuír entre os segadores, mediante os cortes. Agora xa non se
reparte dunha forma equitativa, senón que depende do lugar que ocupan na
xerarquía interna da cuadrilla: O último empezaba con 2 pesos, e despois o outro
con 4, e o outro con 6, e o outro con 8, cando chegaban ao maioral nunha cuadrilla
grande, me cago na hostia [...], porque os atadores pagábanlles como medio.
Trátase, polo tanto, dun sistema moi desigual de repartimento dos salarios
da sega. A máxima cantidade de cartos gáñana principalmente os principais
cargos da cuadrilla, mentres que os outros van cobrando menos, segundo
a posición que ocupan, sendo os máis desfavorecidos os media-fouces e os
atadores que non chegan, nin tan sequera a levantar a pedra.
En moitos casos, a diferenza entre o salario percibido entre un segador e
o maioral era moi ampla, incrementándose esta segundo os membros da
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cuadrilla, así, nas cuadrillas amplas, formadas por 40 segadores ou máis, as
diferenzas de salario podían ser abismais.
Unha vez cobrado o seu salario, era o momento de emprender a viaxe de
volta, xa no mes de agosto, adoitando situarse simbolicamente no Día da
Virxe (15 de agosto) como data de chegada ás súas aldeas de orixe.
Alí as ganancias son investidas rapidamente nas necesidades da casa
(impostos, adubos, pago da renda,...) e garantir, desta forma, a súa capacidade
de reproducirse: comprar a roupa para despois, para poder comer na casa, se cadra
había que pagar o trigo.
Máis algúns, os máis mozos,
podían deixar unha parte
das ganancias para os seus
gastos persoais: ... se daban na
casa para arreglo da casa e esto,
quedabas con algo para gastar
nas festas do verán.
Outros concibiran estas
migracións para poder asumir
gastos extraordinarios, como
contraer matrimonio. Entonces si, porque entonces estes que ao mellor se querían
casar, [...], e eses cuartiños gardábanos para o porvenir, axuda das causas e eso.
O traballo non termina para eles xa que é o momento de realizar a recolección
dos cereais en Galicia, mesmo algúns participarán noutras migracións a
menor escala para efectuar a sega por diferentes lugares da provincia de
Lugo. Emigracións nas que van participar mulleres, xeralmente como
atadoras, dentro de cuadrillas reducidas a tres ou catro persoas. Pero está é
outra historia.
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MÚSICOS DE AS PONTES

Autor:
Ovidio García Pazos
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MÚSICOS DAS PONTES
Nestas poucas liñas preséntanse a algúns dos
moitos músicos que deixaron unha pegada
musical forte en As Pontes, e que, no presente
caso, tocaron nas nosas orquestras. Foron
moitos e moi bos, o que nos procura unha
lista ben grande; se hai ocasión seguirase
a espreitar un pouco máis na relación das
persoas e en poucas liñas describir a sorte
que tivemos de dispor destes músicos con
maiúsculas.
Nesta ocasión noméanse a cinco destes
fenómenos, e con estas sinxelas letras
tratase de render unha sincera homenaxe de
recoñecemento, sobre todo aos que xa non están
e a cantos contribuíron co seu bo facer a que

CASTIGADORES: Bernardo Pena Pena –
Pascual Filgueiras – José Carballo – Manuel
Bermúdez – Gumersindo Pico – José Vilaro
– Narciso Rivera – Cándido Paz – Juan Gen –
Pedro Lamas – Amador Prieto – Alfonso García.
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CASTIGADORES: Amador Prieto –
José Vilaro – Manuel Bermúdez – Juan
Gen – Gumersindo Pico – Pedro Lamas
– Alfonso García – Bernardo Pena

CASTIGADORES Ramón Sordo – Virginio Rivera –
Arturo Miraz – Manolo de Irixoa – Aurelio Sanmartin
– Abel Feal – Alvariza – Andrés Pena

CASTIGADORES - ¿…? – Abel Feal – Alvariza – Alfonso García – Pedro Lamas ¿…? –
Sordo Bouzón - ¿…?

Selo dos Castigadores
CASTIGADORES – Alfonso García – Juan Gen –
Arturo Mirad – Andrés Pena – Aurelio Sanmartin –
Abel Feal – Albariza – Ramón Sordo
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puidésemos deleitarnos con esta grandiosa arte.

alindar as vacas e escoitaba por
detrás duns loureiros ensaiar a
uns músicos día tras día ata que
un deles descóbreo, achégase a él e
dialogan:

Persoas dunha grande humanidade, grandes
observadores e bonachóns representan a esas
persoas que te fan sentir ben ao seu carón,
namorados da música ata a medula.

- “Que, rapaz, gústache a música?.
- Sí que me gusta.
- Gustaríache ser músico?
- Si, moito.
-Se ti queres, para a semana
empezas”.

ALFONSO GARCIA

Natural do Alto de Xestoso, tocaba o trombón,
aínda que tamén facía de vocalista e todos o
coñecían polo “trombonero”. Aprendeu con
Gumersindo Pico, tío de Arturo Miraz. Os seus
comezos na música foron do mais pintoresco: ía
Caricatura realizada por un músico
que sabía das súas mañas manuais

Orquestra “HISPANIA” de As Pontes
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Orquestra “HISPANIA” de As Pontes

Orquestra “HISPANIA” de As Pontes

Así comezou a súa andaina musical, no lindeiro. Era moi novo, pero o interese fai
milagres e fixo que ós trece anos tocase na orquestra “Os Castigadores” do Alto de
Xestoso, logo pasou a formar parte da orquestra “Puentes” de As Pontes de García

Alfonso García na Orquestra “IRIS”
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Na vida militar foi destinado como músico á banda do
Galatea, que era un buque escola do século XIX. Alí
deuse conta de que na banda había cinco trombóns,
polo que o destinan de corneta, e iso séntalle mal.
Pouco tempo mais tarde, ten a ocasión e cambia ó
buque Cervera, que, aproveitando que tiña que ser
reparado, solicitaba músicos para facer unha banda,
feito ao que Alfonso se apuntou porque ademais
había músicos case veciños, de Ortigueira, Cedeira e
bisbarra. Nese barco había un compañeiro que se fixo
moi amigo del, chamado Lourido de Cedeira e que
morreu ao pouco tempo.

Rodríguez para posteriormente ser un dos fundadores da “Hispania”, escisión da
orquestra “Puentes”. A “Hispania” tería unha curta andadura, arredor dun ano e
medio, máis tarde forma parte da “Lamas la Piña” a antiga e a moderna, da “Bellas
Farto”, na “Iris” de Mugardos tamén, e apoia a varias máis sendo a derradeira “A
Saratoga”, Foi un dos fundadores da “Banda do Patolo” de Pontedeume, esta banda
empeza con oito ou nove integrantes, chegando a ser vinte ou máis .

ARTURO MIRAZ

Dicían os compañeiros de Alfonso
que ter a este músico na orquestra era
unha garantía de éxito, pois ademais
da súa constitución de home alto
e forte, sen pretendelo asoballaba,
no bo sentido, coa súa música de
trombón; ós compoñentes das outras
orquestras non lles gustaba moito
telo como rival.
Alfonso na Banda de Pontedeume
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Alfonso na orqestra Jazz Melody

Arturo Mirad en Venezuela

Nado na Hermida, no
Alto de Xestoso, foi
introducido na arte
da música da man do
seu tío Gumersindo.
Comezou a tocar nos
“Novos” do Alto de
Xestoso, onde, ademais doutros compoñentes, atopábanse
Sanmartín, Virginio
Rivera, Arturo Miraz
e Tomás Souto. A este
grupo contratoulles
algunha festa Alfonso

Arturo Mirad na Orquestra Rambalts
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Arturo
Mirad
tocando na
orquestra
Casa
Blanca de
Venezuela

Arturo Mirad tocando na orquestra Bohemios
de Venezuela

García. Tras rematar a súa andaina nos “Novos, pasou a “Os Castigadores” “Os Vellos”, aínda que conviviron todos entre si xunto coa agrupación “A Flor de Mayo”.

Arturo Mirad tocando na orquestra Casa Blanca de Venezuela
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Ao longo da súa carreira
musical tivo un sinfín
de
anécdotas,
por
exemplo, coa orquestra
“Os Castigadores” que
actuaron en moitos sitios,
acórdase que un ano,
no San Juan do Freixo
compartían con outra
orquestra a verbena e
cando chegou a hora da
cea, cada agrupación
tiña a súa mesa. Serviron
a comida, composta de
cordeiro e dende a mesa da
outra orquestra sentiuse
berrar “Beee…”. Os señores
da casa enfurecéronse
dicíndolles que nunca
máis comerían alí, e “Os
Castigadores” dixéronlles
que terían a porta aberta
cando quixesen; ó rematar
a festa enchéronlles de
comida a caixa que tiña
coiro por un lado. Meteron
xamón, carne asada,
roscón e saíron andando
coma sempre e no alto
do Caxado sentáronse e
comeron a comida toda.

Arturo Mirad formando parte da Banda Marcial Simón
Bolívar de Caracas
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Arturo Mirad formando parte da Banda Marcial Simón Bolívar de Caracas

Arturo continua a súa carreira na orquestra “Puentes”, aínda que por pouco tempo,
pasando máis tarde a tocar na “Hispania”, de seguido pasou á orquestra ”Rambalts”.

Arturo Mirad
formando
parte dos
Trovadores de
Caracas
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Arturo Mirad tocando en Caracas

Actúa en salas de festa, e en festas de campo, o que provoca que cos cambios de
temperatura perda unha tempada por unha farinxite. De novo volve á “Hispania”,
toca na “Finisterre” e na “Bahía”. Esta última tocaba todos os domingos nun baile
que había preto de Riazor. A súa vida musical estivo a piques de rematar, xa que un
enxeñeiro da Compañía de Tranvías propúxolle traballar nesa empresa. Unhas íanlle
e outras víñanlle, pero ao final non aceptou, aínda que finalmente estivo traballando
un ano, mais ou menos en Astano, e tivo que deixalo porque non gañaba apenas nin
para a pensión.
Foi compoñente de varias orquestras máis, na “Saratoga” estivo dous anos, pero
emigrou a Venezuela onde permaneceu arredor de corenta anos, comezando alí a súa
andaina musical coa orquestra “Casablanca” de Caracas, que a formou un músico que
xa estivera na “Casablanca” de Ferrol e na “Bohemios”.
Formou parte tamén da banda “Marcial Simón Bolivar” de Caracas dirixida por un
grande director de raza negra, Camilo Espinosa e con el á fronte, era considerada a
mellor da República. Arturo xubilouse nesta banda.
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Actualmente forma parte
dunha charanga en Vilalba
e colabora con outras da
bisbarra. Despois aínda lle
queda tempo para ensaiar
e cantar na Masa Coral de
Vilalba.
AURELIO SANMARTÍN

Natural do Porto da Pena,
Aurelio aprendeu este
oficio con Gumersindo
Aurelio Sanmartin na vida militar
Pico, que case deixara a
música e que formara parte da banda de Ribadeume. Gumersindo era da Hermida
do Alto de Xestoso, coma outro músico chamado Juan, e que tocaba a trompeta.
Cando eran rapaces e Gumersindo aínda tiña o saxo, oíano tocar ás veces e leváballes
a vida, polo que falaron con el para ver se lles ensinaba algo de música, e aceptou e ás
noites ensaiaban. Un dos métodos para aprender era o “Hilarion Eslava” pero tamén

Aurelio Sanmartín e Aurelio Pena
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Programa da sala de festas Rumbo de Madrid onde actuaban os Trovadores, con Aurelio
Samartín
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tocaban de rutina, entoando conxuntados. A realidade é que existía interese, pois
non había medios nin cartos naqueles tempos.
Para esa zona veu un músico da Viña chamado “Albariza” Antonio Sordo Abeal, que
casou no Alto de Xestoso, nun lugar chamado Cazás e formaba parte da orquestra
do Alto de Xestoso, xunto co seu sobriño chamado “Moncho”, Ramón Sordo Bouzón,
este último batería, por certo, bastante bo, que sabía música porque lle ensinou o
seu tío, que xa viña curtido doutras orquestras.
Naqueles tempos había que facer os desprazamentos andando, e indo para Muras
a Moncho había que botarlle una man co bombo e coas correas, pois aínda era un
neno con pantalón curto. Iso si que era escravo, aínda que o era todo para eles nese
tempo.
Aurelio comezou en “Flor de Mayo” (“Os Castigadores” novos) agrupación que
convivía con “Os Castigadores” (os vellos) na que tamén estivo, e dos Castigadores

Aurelio con Anselmo Lamigueiro, Pucho Boedo, Pucho Portela e outros

pasou á “River” coincidindo alí
cos Cupeiro e na que permaneceu
unha boa tempada, tras a que
pasou á “Hispania”. Na orquestra
“Puentes” tamén estivo “de
prestado” en dúas ocasións, unha
para tocar no salón de Bernate,
no Rego do Muíño e outra para
actuar no salón de Muras,
caracterizábase por dominar moi
ben o instrumento.
Durante o servizo militar Aurelio estivo na orquestra “Niza”,
Sala de festas Rumbo de Madrid onde actuaban os Trovadores, con Aurelio Samartin
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Aurelio acompañou o Trio Calaveras
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agrupación do cuartel da que tamén era integrante un tal Manuel Rey, actuando no
Círculo de Artesanos, no Casino de A Coruña, en Ribadeo “Trio Azteca”, despois
no “Bahía”. Aí actuou co tenor Tomás Souto Castelo e o trombón Virginio Rivera,
ademais de con Antolín Vedueiro. Acompañou musicalmente ao trío Calaveras.
Tamén estivo nunha banda da Coruña, concretamente na “Banda de Infantería nº
29”, paso tras o cal se licenza e vai para os “Rambalts” de Betanzos, despois formou
parte dos “Trovadores”, orquestra coa que actuou en Madrid para acompañar aos
ballets, coincidindo con Pucho Boedo que viña da América, así como con Pucho
Portela. Tamén coincidiu nesa formación con Anselmo Lamigueiro e Antonio Mayo.
Foi un dos fundadores de “Os Príncipes” con Pepe Pita de Moeche, orquestra que
debutou no salón da Graña o 1 de xaneiro de 1962. No ano 1963 foron tocar a Avilés
e ao volver á casa chegoulle a posibilidade de traballar en Astano, e aí rematou a súa
carreira musical, aínda que de cando en vez ía de prestado con algunha orquestra
como a “Pasapoga”, “Bellas Farto”, etc… A súa inquedanza musical non esmoreceu,
xa que ultimamente aínda formou parte da “Coral Polifónica de Franja”.

Seguindo o camiño marcado
polo avó, destacase o feito de que
as netas de Aurelio participan
na actualidade en “Repique na
Brea” un grupo folk e airiños de
Fene.
ANTONIO

SORDO

ABEAL

“ALBARIZA”

Este músico, nado no lugar de
Albariza (de aí o seu alcume) na
Viña, en Irixoa, foi saxofonista,
mais concretamente saxo alto,
aínda que tamén tocaba o tenor
e o clarinete co cal bordaba unha
peza chamada “Tico Tico”.
Este saxofonista, foi un dos
que botaron unha man para
a fundación da orquestra “Os
Gemelos”, aprendeu a tocar en
Ambroa e durante a guerra civil
tocou na Banda do Exército. Logo
da guerra andou en orquestras
como “Os Castigadores” do
Alto de Xestoso e noutra de
Xermade chamada “Ramil y
sus Muchachos” e a “Venecia”.
Máis adiante formou parte de
diversas agrupacións como

Orquestra Mallorca, arriba Quique – Pachote –
Olegario – Servando - Alvariza – Benjamín

Orquestra Ramil y sus Muchachos.- Albariza – Daniel Romero – Darío (Burgás) – Pepe
Ramil – Nicolás - Manolo Trombón – Manolo, cuñado de Ramil – Leovigildo – Reigosa
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En Momán foi moi popular o
seu salón de baile, por onde,
naquela época, pasaron as
mellores orquestras de Galicia,
incluso a actuación do humorista
Carlos O Xestal fora un éxito
sen precedentes, claro que
para Antonio sempre traer
compañeiros era una satisfacción.
Salón de baile ALBARIZA de Momán

TOMÁS SOUTO CASTELO
Benjamín – Servando – Olegario – Quique – Albariza – Pachote

a “X”, os “Rambalts”, “Tropical”, “Finisterre”, “Montecarlo” e tamén formou parte
dos “Magos”, de “Los Satélites” e da orquestra “Mallorca”. El tiña carné de músico
nacional e por iso tamén foi músico da orquestra do circo español, “Zoo Circus”.
Algunhas das súas anécdotas como músico pasan dende librarse dun accidente no
que morreran catro músicos da orquestra “Compostela” no porto de Orduña, viaxe
á que el fora como reforzo nunha actuación en Sestao sendo membro da “Finisterre”,
ata outra vez na que estando na orquestra os Gemelos sucedeu que a un dos propios
xemelgos o meteran no cárcere, dando a casualidade de que ese día tiñan unha
actuación importante e o preso era o que mellor cantaba. Ese día foron visitar ó
xemelgo á cadea e fixeron o intercambio co outro que non cantaba tan ben para que
puidesen facer a actuación esa noite.
Nas súas actuacións era coñecida a destreza de “Albariza” co saxofón, chegando a
tocalo incluso sobre as costas. Nunha festa e ao finalizar unha desas actuacións,
cando rematou de facer o seu número, regaláronlle unha coroa de roscas.
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Este músico, natural do
Alto de Xestoso, tivo
como primeiro mestre
o mesmo que Alfonso,
Arturo e Aurelio; é
dicir Gumersindo Pico
e da mesma maneira
co método Eslava e
Progreso
Musical,
roubando horas ao sono.

Tomas Souto Castelo na orquestra Mallo

A primeira orquestra de Tomás foi nos “Novos” do Alto de Xestoso, continuando
na “Hispania” de As Pontes de García Rodríguez, que tivo unha tempada e media
de vida. A seguinte foi en Xermade en “Os Burgas” e xa facendo a carreira militar
prodigase tocando nas orquestras “Bahía”, “Jazz Melody”, “Finisterre”, “Mallo”, e
tamén nos “Dukes” no ano 1962; prestaba servizo no Goberno Militar e retírase como
comandante.
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Contaba que aqueles eran
tempos duros ir a pé cos
instrumentos ó lombo, ir
por corredoiras, escuras
durmir en palleiros; e o que
as veces era peor os vaciles
e burlas dos mais vellos
“até que espabilamos e
nos fomos curtindo nesa
vida, non hai que esquecer
que algúns aínda tiñan
pantalón curto”.

NOTA.-

Este ano fixo os vinte e cinco anos a Asociación de Veciños das Campeiras, unha
asociación que sen lugar a dúbidas marcou un fito moi importante. Esta asociación
foi pioneira en que unha gran parte de nenos e nenas tivesen a oportunidade de
vencellarse na danza e na música no noso pobo e creando eventos de gran importancia,
as distintas mostras son un exemplo. Noutro momento precisarase mais polo miúdo.
Felicitacións para José Castro motor deses logros e a Santiago como continuador
sen esquecerse do resto das distintas directivas que foron pasando nestes anos e tamén
traballaron arreo facendo un traballo calado pero eficiente.

Neste resumen tratase de dar unha idea do que foron aquelas orquestras inesquecibles
apoiadas por homes moi xenuínos que aportaron a unha época momentos de ledicia.
Non só son palabras, son vivencias dos que tivemos a gran sorte de ser o seu público
e que aínda somos moitos.

¡ FELICITACIÓNS !

Tomás Souto Castelo na orquestra Celtians Club.
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UN ASENTAMENTO ANTIGO NO NUCLEO URBANO DAS PONTES
(A Coruña): O XACEMENTO ROMANO DO CHAMOSELO.

“Daría todo o que sei, pola metade do que ignoro”
René Descartes
O lugar do Chamoselo atópase situado sobre un espigón de terra de moi pouca
pendente, na zona onde conflúen os ríos Eume e Chamoselo. É unha zona chaira
e ben regada, cunha orientación leste-oeste, no antigo camiño de Mondoñedo a
Ferrol. Actualmente forma parte do
núcleo urbano das Pontes e é unha das
súas zonas de expansión.
En xullo de 1989, Xoán Gabeiras
Vérez, veciño das Pontes e alumno da
facultade de Xeografía e Historia da
Universidade de Santiago, informou
á Dirección Xeral de Patrimonio
Histórico-Artístico sobre a existencia
de varios achados arqueolóxicos en
varios puntos da zona de confluencia
dos ríos Eume e Chamoselo. Os datos
que achegaba, incluído o material
gráfico, procedían de particulares. Os
restos aparecían de maneira fortuíta
ao traballar as terras ou ao realizar
obras na zona.
Situación do solar onde se
efectuaron as sondaxes do ano 92
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En setembro de 1989, a arqueóloga
Purificación Soto Arias é encargada de
verificar sobre o terreo os datos que
figuraban no informe. O seu traballo
confirmou a existencia de varios puntos
onde aparece material arqueolóxico.
A continuación relacionamos os diversos
solares e os achados:

1. Avda. de Lugo / Rúa da Balsa: durante
a construción da Rúa da Balsa apareceron
restos cerámicos e pétreos, entre os que
destacan unha base de columna e un
muíño de man. Os achados producíronse
a unha profundidade media de 1,50-2 m.
2. Nº 29 da Avda. de Lugo: durante
as obras de instalación da rede de
sumidoiros
apareceron
numerosos
fragmentos de tégula e ladrillo. Destaca Detalle solar
unha tégula case completa; mide 50 x 40
cm e presenta decoración – círculos concéntricos nun extremo e a marca P. Conserva
no envés restos de morteiro.
3. Patio particular dunha casa: ao facer as obras de canalización e a apertura dun
pozo, a uns 2 m de profundidade, apareceron fragmentos de tégula, ladrillo e un
perpiaño de granito.
4. Palleira do campo da Granxa: entrevistada unha veciña relatou que durante
a construción da palleira apareceu o que describiu como un busto duns 50 cm de
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altura, labrado en granito, cunha cinta ou banda cruzándolle o peito e quizais tamén
unha espada. Tamén mencionou a aparición doutra peza de cantería rectangular
cun buraco onde podería ir apoiado un gonzo. Todas as pezas foron reutilizadas na
cimentación da palleira. Estes datos non puideron ser verificados.

5. Zona de terras de labor próximas ao río Eume, nunha zona paralela á Avda.
de Lugo: ao arar apareceron laxes e fragmentos cerámicos.
6. Patio da casa nº44 da Avda. de Lugo: os materiais apareceron ao abrir o pozo
da casa, hoxe cegado. A propietaria mostrou varios fragmentos de tégula, ladrillo e
imbrices e un fragmento de “opus signinum”. Describiu tamén un cunco de barro
pequeno, con pico, que xa non conservaba. Podería tratarse dunha lucerna.

de tégula e ladrillo. De forma inmediata paralizáronse as obras e comunicouse o
achado á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.
Así, e despois de realizar os trámites administrativos pertinentes, autorizouse a
execución dunhas sondaxes arqueolóxicas de urxencia, que se realizaron entre os
meses de setembro e outubro do ano 1992.
O obxectivo principal da intervención foi establecer unha primeira aproximación
crono-cultural do xacemento.
O solar está situado entre unha vivenda e unha nave e percorrido, en toda a súa
lonxitude, pola gabia da rede de sumidoiros (dirección leste-oeste).

7. Campo da Granxa e contiguo: obsérvanse unhas elevacións anómalas no terreo
que coinciden coa zona descrita por algúns veciños que dixeron ver alí “unha rede
de sumidoiros moi ben feita” cando se arrincaron as árbores froiteiras.
8. Varios solares en construción na Avda. de Lugo: restos de muro dobre de lousa
con dirección NE-SO; cada lenzo ten un grosor de 40-50 cm e distan entre eles uns
60 cm, presenta un zócalo baixo exterior e rexístrase a unha profundidade de 2 m
desde a estrada actual e a 1,20 m das hortas circundantes. Actualmente os solares
están edificados.
A todos estes datos rigorosamente contrastados, hai que engadir a aparición na
ermida de Santa Eulalia de Portorroibo dunha ara romana dedicada ao oráculo
de Apolo de Claros estudada por Pereira Menaut (PEREIRA MENAUT. 1991) e Lois
Armada Pita (ARMADA PITA, X.L. 2003).
A apertura dunha gabia para a rede de sumidoiros, previa á construción dunha nova
rúa nun solar perpendicular á Avda. de Lugo, no seu cruzamento coa Rúa da Balsa,
deixou aos descuberto restos de varios muros asociados a abundantes fragmentos
Foto aérea actual
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Os traballos desenvolvéronse
en dúas fases claramente
diferenciadas:

ambos os perfís, fóra dun dos pavimentos, construído con
cantos, que non tiña continuidade no perfil B.
As estruturas parecían delimitar algún tipo de espazo e
circunscribíanse a unha zona moi concreta. En consecuencia,
optouse por situar as sondaxes sobre elas e na única zona
onde se dispuña de espazo suficiente para poder traballar,
o lado norte.

1. Limpeza e perfilado da gabia
con obxecto de rexistrar todas
as
unidades
arqueolóxicas
aparecidas e poder establecer
unha primeira secuencia vertical.
2. Sondaxes arqueolóxicas nas
zonas onde existía unha maior
concentración de estruturas e/
ou unha maior complexidade Proposta de delimitación arqueolóxica
estratigráfica.
En primeiro lugar efectuouse un levantamento topográfico da gabia para coñecer a
súa localización e as súas dimensións exactas (a lonxitude total era de 30 m, unha
anchura que oscilaba entre 1 m e 1,50 m e unha profundidade de 80 cm).
A gabia abriuse con medios mecánicos e presentaba unha forma irregular, con
abundantes entalladuras nas zonas dos perfís onde se situaban as estruturas.
Optouse por regularizala, dividíndoa en
unidades de rexistro de 2m x 2m. O lado sur,
contiguo á nave, denominouse perfil A. O lado
norte, próximo á vivenda, perfil B.

A superficie total sobre a que se actuou foi de 48 m²,
contabilizando a zona ocupada pola gabia. As sondaxes, 6
en total, realizáronse seguindo a metodoloxía de escavación
en área e tendo como base unidades de rexistro de 2m x 2m.
Os resultados obtidos non responderon ás expectativas
iniciais. As estruturas presentaban continuidade cara á
vivenda construída e non delimitaban ningún espazo que
puidese ser interpretado con claridade.

De oeste a leste documentáronse restos dun pavimento de lousa e tégula machucada,
moi deteriorado e fracturado. A unha distancia de 1,60 m, rexistrouse un muro
de esquisto, orientado de NE-SW, de moi boa factura, 60 cm de anchura e cunha
soleira de 30 cm, na que se documentou unha pequena cavidade que interpretamos
como unha canle de drenaxe, pero que non
tiña correspondencia na cara oeste do muro.
Arrimado a el e cunha dirección leste-oeste, un
pequeno valo en moi mal estado.

Este traballo inicial permitiu documentar a
existencia de tres muros e dous pavimentos
que foran cortados pola gabia de obra. Todas
as unidades arqueolóxicas rexistrábanse en
Gabia ano 92 antes de iniciar os traballos
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Gabia unha vez
finalizados os
traballos
de limpeza e perfilado

A 5 m de distancia da anterior estrutura e coa
mesma orientación, rexistrouse outro muro,
tamén de esquisto, pero de peor factura. As súas
Inicio das sondaxes
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fina de mesa ou terra sigillata están moi ben estudados e perfectamente datados.
Neste caso, corresponden a producións tardías que se sitúan no s. IV e primeira
metade do V dc. O cunco de cerámica gris, cun coidado acabado externo pulido,
tamén é unha peza característica de época romana baixo-imperial e tardorromana e
imita formas producidas e exportadas desde a Galia: a cerámica gris paleocristiá ou
terra sigillata gris gálica tardía.

Detalles muro

Detalle canalización en soleira muro

dimensións son as mesmas, pero neste, a soleira non excede os 15 cm. Arrimado a
el, e só rexistrado no perfil A, sitúase un pavimento realizado con cantos rodados
trabados con area e lousa machucada. Ten unha anchura de 2,60 m e interpretámolo
como un posible nivel de pavimentación dunha rúa.

Tégula

O conxunto de materiais recuperados no
transcurso da intervención caracterízase
pola súa escaseza: dous fragmentos de
T.S.H.T (terra sigillata hispánica tardía),
seis fragmentos de cerámica común
romana e un cunco de cerámica gris, única
forma completa coa que contamos. A estes
materiais hai que engadir abundantes
fragmentos de tégula e ladrillo que
extraeu a máquina ao abrir a gabia,
pero que non se rexistraron durante a
escavación.

Estado final da rúa, rematada a intervención

En outubro de 1994 e de forma
previa á apertura dunha nova
rúa que comunicaría a Rúa da
Balsa coa Rúa Chamoselo, ante
a posibilidade de que na zona
aparecesen restos similares aos
da intervención do ano 1992, o
concello financiou a execución
de tres sondaxes arqueolóxicas
valorativas.

Afortunadamente
os
fragmentos
de T.S.H.T recuperados son moi
significativos, as producións de cerámica
Cunco cerámica gris
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Desgraciadamente, o carácter de
urxencia que tivo a intervención
e as escasas dimensións da
zona sobre a que se actuou, non
permitiron determinar nin a
tipoloxía nin os límites espaciais
do asentamento. Polo momento,
tan só se pode afirmar que nos
atopamos cun xacemento cuxa
adscrición crono cultural se
situaría en época baixo imperial e
tardorromana (ss. IV e V).

Sondaxe A ano 94
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As tres sondaxes realizáronse nos terreos
anexos ao terreo da Granxa (sondaxe A)
e na zona onde se ía a abrir a nova rúa
(sondaxes B e C).
Os resultados non foron significativos,
polo menos nas sondaxes A e B. A
sondaxe B foi totalmente estéril e na
sondaxe A documentáronse os restos
de desaparecidas construcións de
época contemporánea pertencentes
á propiedade. O material cerámico
rexistrado e asociado a elas está
composto por ladrillos, fragmentos de
louza contemporánea e cerámica de Buño.
Na sondaxe C documentáronse restos de
pavimentacións de época contemporánea
e a 1,50 m, sobre o nivel de roca natural, a
caixa de cimentación dun muro e restos
dun fogar. Asociado a eles, un fragmento
cerámico de escaso tamaño, pero que
identificamos como terra sigillata.
Os resultados obtidos a partir das dúas
intervencións arqueolóxicas realizadas,
xunto cos datos verificados no ano 1989
por Purificación Soto Arias, permiten
confirmar a existencia dun amplo
asentamento de época baixo imperial e
tardorromana, que se situaría na zona de
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confluencia dos ríos Eume e Chamoselo, xunto á vía de comunicación natural entre a
comarca de Ferrolterra e a Terra Chá lucense.
Polo momento, o estado actual das investigacións non permite definir o tipo de
asentamento (mansio, villa, vicus…) nin a súa extensión no espazo.

Sondaxe A ano 94

Sondaxe B ano 94

Sondaxe C ano 94

O xacemento romano do Chamoselo (GA15070146) está incluído no inventario de
xacementos arqueolóxicos do concello das Pontes e, consecuentemente, protexido
polas disposicións legais do actual marco lexislativo en materia de Patrimonio
Cultural. Con todo, a lexislación urbanística vixente nas Pontes (NSP 9/12/85) resulta
insuficiente para garantir, non só a protección do xacemento, senón a investigación
arqueolóxica do mesmo.
Os instrumentos de plan urbanístico teñen unha “visión de futuro inmediato, pero
casi siempre olvidan la existencia de un pasado que es posible reconocer. Ordenar el
territorio presente no implica negar el pasado sino que debería integrarlo como una
variante más del medio entendiéndolo como una acepción cultural y no sólo física”.
(GONZALEZ FERNANDEZ/RICART GUILLOT. 1993)
Como xa sinalei nun artigo sobre este mesmo xacemento (RICART GUILLOT,
S. 2003), a delimitación arqueolóxica deste xacemento presenta importantes
complicacións derivadas da clasificación urbanística do solo sobre o que se sitúa
(solo urbano/urbanizable) e da condición de invisibilidade do propio xacemento.
No entanto, propoño establecer unha única cautela arqueolóxica (área de cautela
arqueolóxica especial) que implicaría a realización de intervencións arqueolóxicas
previas a calquera proxecto de execución que supuxese a remoción de terras dentro
dos terreos delimitados na área de cautela establecida. Esta delimitación tería a
súa configuración nunha serie de ordenanzas que definirían o ámbito de afección
do xacemento, os usos permitidos e a tramitación administrativa necesaria para
executar os proxectos.
A proposta permitiría unha documentación exhaustiva do xacemento, favorecendo,
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por unha banda, a investigación dun momento cultural até agora, pouco coñecido
nas Pontes, e, por outro, axilizaría as tramitacións administrativas do departamento
de urbanismo municipal, evitando as forzosas e custosas paralizacións de obra.
Reivindicamos a definición territorial do patrimonio arqueolóxico, a reconstrución
do contexto dos feitos particulares como a única maneira de desentrañar o
significado social e histórico dos mesmos. Só así conseguiremos unha arqueoloxía
preventiva enraizada na realidade.
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A IGREXA DO POBOADO DAS VEIGAS: MEDIO SÉCULO
DESPOIS
Cando o arquitecto Javier García-Lomas deseñou nos anos sesenta a igrexa do poboado das Veigas, non buscou violentar as conviccións dos fieis nin da xerarquía
eclesiástica. Os fundamentos do seu deseño non aspiraban máis que a manter este
proxecto nun lugar digno dentro do contexto da arquitectura do momento. Sen
embargo, este templo é un deses grandes espazos sacros no que o aire se converte
en protagonista. As súas trazas, a súa amplitude e súa pureza de liñas son mostras
ademais dunha evolución silenciosa que apoiándose nas formas tradicionais aspiraba a introducir cambios importantes na maneira de deseñar edificios relixiosos
en España.
A igrexa de Nosa Señora da Luz posúe unhas dimensións e unha elegancia na
súa xeometría que remite ó carácter dos grandes templos da cristiandade. A impresión que produce o interior é de potencia e sobriedade, salpicado dalgúns de-

talles puntuais de luxo. Hai algo galego nas súas formas, como si as pétreas portadas románicas se infiltraran baixo unha modernidade importada e algo estraña. Ó
fin e ó cabo, o grupo de técnicos encargados de proxectar os diferentes poboados
da Empresa Nacional Calvo Sotelo non tiñan vinculación directa con Galicia. No
caso das Pontes, foi Francisco Javier García-Lomas y Mata (Madrid, 1916-2005),
o responsable directo da redacción do plan xeral do poboado das Veigas1. No planeamento ideado en 1945 xa era facilmente identificable a posición destinada ó
templo, coa fachada principal orientada á vía principal de aproximación, cumprindo un papel de referencia na nova trama despregada. O solar no que se situaba
formaba parte dun gran bloque central de equipamentos colectivos, ó redor do cal
se dispoñían as vivendas xerarquizadas socialmente. A explanada de máis de tres
mil metros cadrados sobre a que se situaba a silueta da igrexa tiña continuidade na
praza aberta configurada por un edificio en forma de U, que cerraba visualmente a
perspectiva, aínda que esta permeabilidade quedaba seccionada pola estrada LugoFerrol. A disposición deste eixo viario facilitaba a exhibición da nova poboación
ante o viaxeiro como un bonito mostrario, unha idea moi querida polos arquitectos
da administración. Advertíase así ó visitante das novas realizacións levadas a cabo
polo Estado, que se estendían a ambos lados da ruta nunha combinación de táctica
propagandística e recorrido pintoresco.
García-Lomas coñecia ben estas estratexias de actuación, pois traballara para a
Dirección General de Regiones Devastadas, o organismo encargado entre 1938 e
1957 da reconstrución trala Guerra Civil española. Como técnico do mencionado
organismo, sabía do emprego destas tramas reticulares na reedificación das poboacións mais danadas na contenda. As organizacións viarias lineais, a colocación
das parcelas ou a combinación de diferentes tipos de vivenda nestes novos núcleos
impedía as perspectivas abertas cara ó campo, potenciando a imaxe dun conxunto
1

José Blasco Robles (Almería, 1904-Madrid, 1986), tamén participou na confección do proxecto do complexo
industrial, aínda que en menor medida. Souto López, Manuel: “Paternalismo industrial e vivenda na España franquista. O poboado industrial das Veigas nas Pontes de García Rodríguez”, Cátedra 20 (2013): 284.

Vista xeral da igrexa de Nosa Señora da Luz, nas Pontes, en construción
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cerrado que pouco tiña que ver coas poboacións tradicionais. O traballo conxunto dos arquitectos evitaba a monotonía no deseño, diluía as individualidades e
aportaba modelos residenciais organizados social e sectorialmente. Pero si algo
caracterizaba o traballo de Regiones Devastadas era o emprego dun repertorio
estilístico procedente de distintas zonas xeográficas2. Aínda que se quería dar a
impresión de construcións adaptadas ó terreo, a realidade aproximábase máis a
unha arquitectura intercambiable, un gran decorado disposto para ser atravesado.
Todo o anterior podería aplicarse perfectamente ó poboado das Veigas. No en-

tanto, hai un aspecto claramente diferente que
remite á configuración do edificio relixioso.
Nos proxectos desenrolados polo organismo
reconstrutor, a silueta da igrexa supoñía un
elemento de referencia no perfil da nova poboación. No caso do templo de Nosa Señora
da Luz, nas Pontes, non aparece un gran campanario ou torre que exerza de fito visual no
territorio. Todo o contrario: o volume pégase
á terra e a fachada principal remátase cunha
espadana que aloxa tres campás. De acordo co
testemuño da viúva do arquitecto, a cada unha
delas asignóuselle un apelativo concreto: Paz,
Gloria e Concepción3, coincidindo neste ultiConstrución da portada e
da espadana da igrexa
mo caso co nome propio da que fora esposa
de García-Lomas: Concepción Hurtado de
Mendoza y Páramo. Grazas á súa vinculación directa co protagonista do proxecto,
podemos coñecer anécdotas como a anteriormente mencionada, pero tamén reconstruír pequenos anacos da historia, pois ela era a encargada de carrexar ó seu home
nas visitas realizadas ás Pontes, xa que este non posuía carné de conducir. De feito,
asistiron ambos á inauguración do novo templo do poboado no mes de xuño de 1965.
En base ó seu relato, comprobamos que a igrexa do poboado das Pontes foi a única
construción relixiosa de nova planta que levou a cabo García-Lomas en toda a súa
traxectoria profesional, confirmando así unha autoría que non quedaba clara nos
planos presentados para a obtención da licenza de obra en 19624. Neles non aparece
3

Plano xeral do poboado en 1962

A costume de dar nome ás campás data do século X, cando os eclesiásticos comezaron a bautizalas. Lavábanse
con auga bendita, unxíase e colocábase un incensario fumeante debaixo delas. Finalmente, orábase para que ó soar
a campá, todos eses elementos lanzasen os demos ó aire, protexesen das tormentas e chamasen ós fieis á oración.
4

2
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Varios Autores: Arquitectura en Regiones Devastadas, Madrid: MOPU, 1987, p. 151.

Licenza solicitada por Ramón Tobar Ochoa de Alda, xefe administrativo de ENCASO, o 23 de abril de 1962 e
concedida o 4 de maio dese mesmo ano.
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a sinatura de ningún arquitecto, carecendo ademais de memoria e presuposto, tal
como reflexa no seu informe o arquitecto municipal. Con todo, a inscrición presente na entrada do templo despexa calquera tipo de dúbidas: “Ordenó: Luis Arias/
Arquitecto: Javier García-Lomas/VI-VI-MCMLXV”. Rexeitou aparecer nesta
anotación Antonio Roviralta Navarro, a pesar da invitación do propio Lomas e da
súa participación no proxecto. Roviralta, que se incorporara á Empresa Nacional
Calvo Sotelo en febreiro de 1954 dentro do grupo de técnicos superiores, confirma que chegou á obra de maneira circunstancial. Sen embargo, a memoria deste
home, case centenario, aporta unha perspectiva diferente á que encerran os documentos oficiais exhumados para a ocasión. Non será a única voz autorizada que
apareza neste artigo, pois nel se recollerán todas aqueles testemuños operativos
para abordar a realidade máis inmediata na que se desenvolveu
este capítulo tan específico da
historia das Pontes.
Hai que sinalar que a planta da
igrexa do poboado das Veigas
pode definirse xeometricamente
como un hexágono regular de
nove metros e medio de lado ó
redor do cal se dispoñen dúas
capelas anexas, un vestíbulo
cuberto previo, e un presbiterio
independente e elevado sobre o
resto do templo, ó que se incorporan dependencias auxiliares.
Esta disposición indica que o arquitecto reflexionou largamente
sobre a disposición dos fieis e as
súas circulacións nos diferentes

actos, dando como resultado unha curiosa forma de campá. Así pois, no punto crítico do estreitamento sitúase o que parece un altar dobre, é dicir, un elemento que
permitise celebrar para a comunidade situada na nave hexagonal e máis para os fieis
que se situasen na capela sacramental. Era este un recinto de menor escala e sección
ó que os arquitectos máis vangardistas recorrían por eses anos, pois servía tamén
como capela de diario5, sen interferir no funcionamento do recinto principal. O feito
de que este ámbito se encontrase máis baixo que a plataforma do altar, facilitando
unha correcta visión do celebrante, de que repetise o esquema de iluminación cenital da nave principal, e de que contase con acceso directo dende o exterior podería
confirmar todo o anteriormente comentado. Asemade, esta distribución explicaría
mellor a insólita ubicación da pía bautismal nesta igrexa, nun recinto independente
inmediatamente anterior a ese espazo en forma de funil; unha área que, sen situarse
no exterior do templo, expresaba a posición de quen necesitaba deste sacramente
para incorporarse á comunidade de fieis6.
Vemos pois que a idea da separación entre o altar e o sagrario7, a celebración cara
ó pobo, a planta poligonal ou a colocación de ambóns en substitución do púlpito
reflectían o interese do arquitecto por unha modernidade alternativa. O espazo interior resultaba completamente diáfano e funcional, coa cuberta tentando flotar no
aire, xa que lateralmente os paramentos presentaron unha banda acristalada na parte
superior, con vidreiras coloreadas que remiten ós Misterios do Santo Rosario. Con
todo, a pesar destas innovacións, estamos ante unha igrexa preconciliar. Por un lado,
porque o seu remate é anterior á clausura do Concilio Vaticano II, acaecida no mes
5

Optimizábase así o emprego de templos de grandes dimensión por medio de recintos que servían ademais para a
devoción privada e para aloxar o sagrario. No obstante, segundo diversas testemuñas, este pequeno recinto da igrexa do poboado nunca foi empregado para tal fin, senón como lugar de reunión e catequese, entre outras actividades.
6

A inscrición nunha das paredes do baptisterio foi extraída da encíclica de Pablo VI Ecclesiam suam, promulgada
o 6 de agosto de 1964: “El santo bautismo capacita a caminar como hijo de la luz hacia la visión de Dios, fuente de
eterna felicidad”. A data verifica que o arquitecto estaba ó tanto de todas as novidades que se producían na Igrexa
en paralelo á construción do templo.
7

“En la iglesia el sagrario está fuera del altar, un aspecto que resultaba novedoso en ese momento”. Entrevista
realizada á viúva do arquitecto, Concepción Hurtado de Mendoza, a través do seu sobriño, o arquitecto José María
Hurtado de Mendoza, o 22 de xaneiro de 2015.

Planta orixinal da igrexa
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de decembro de 1965.
Por outro lado, porque
o arquitecto se atrincheirou na súa formación clásica: simetría
na planta, ocultación
da estrutura, cuberta de lousa, vidreiras
figurativas,
acceso
baixo coro, carencia
Estrutura da nave principal
dun recinto específico
para os confesionarios
e presenza de capelas
laterais con altares
secundarios, unha delas dedicada a Santa
Bárbara e outra a San
Xosé Obreiro. Pero o
máis notorio é o tratamento das fachadas,
pensadas como estandartes superpostos ó
volume principal. A
racionalidade do interior non ten logo
tradución directa no
Vidreira alegórica do Espírito Santo sobre a nave principal
carácter exterior, que
se presenta masivo e pesado. Este aspecto resulta máis visible no alzado posterior,
onde Antonio Roviralta lle pediu ós operarios que colocaran as pezas de granito do
recumbremento dun xeito irregular para acadar así leves xogos de sombras sobre o

Alzados principal, lateral e posterior do edificio

duro paredón ideado orixinalmente.
O recurso de García-Lomas ós valores
intemporais, ás fachadas teatrais, a presenza de lanternas sobre as cubertas que
deixan entrever a idea de basílica, e esa
maneira de repetir o mesmo a dereita e
a esquerda constitúen un manifesto antimoderno que permite establecer certo
paralelismo co que Luis Moya Blanco
perseguiu durante toda a súa vida: o
edificio perfecto. Que o arquitecto coñecía os principais proxectos do profesor,
académico e catedrático madrileño está
Xogos de sombras na parte esquerda da imaxe. Fotografía actual.
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fóra de toda dúbida8. Que sentise rendida admiración demóstrao o feito de que se empeñara en traer dende Xixón dúas probas dos
capiteis que se fixeron para a universidade
laboral desa cidade, unha das realizacións
máis importantes de Luis Moya e do franquismo en xeral, que abarcou dende 1946 a
1956. “Chovidos do ceo”, tal como recorda
Roviralta, chegaron estes dous elementos ás
Pontes, nos que se podían descubrir os tanteos previos á creación dun capitel composto
coas follas de acanto do orden corintio e as
volutas do orden xónico, todo elo acompañado do xugo e as frechas. Capiteis corintizantes lles chamou Moya, que acabaron
formando parte da explanada da igrexa do
poboado.

"Capitel corintizante", procedente da
Universidade Laboral de Xixón

A igrexa acabou sendo inaugurada no verán de 1965,
facéndose coincidir coa celebración do VI Congreso
Eucarístico Comarcal, que tivo lugar mo mes de xuño.
Nesa inauguración, o templo estaba presidido por un
Cristo que na actualidade se atopa na capela do cemiterio das Campeiras, segundo información do sacerdote
Manuel Ares Fernández11. Esta solución provisional
arranxou os posibles problemas co prazo de entrega da
talla que definitivamente ía ocupar o altar principal do

A pesar deste episodio, a relación entre
o arquitecto e o enxeñeiro do Servizo de
Obras foi inmellorable. A este respecto rememora o segundo: “No había lucha entre
el artesano y el artista. Yo no intervine en
los lucernarios, ni en las vidrieras, ni en los
bancos, que tuvo del detalle de diseñar el
arquitecto: unos bancos preciosos, distintos. Era un artista”. Quizáis debido a esta
boa conexión, Roviralta colaborou noutros
8

Luis Moya Blanco (1904-1990) foi catedrático da Escola de
Arquitectura de Madrid e mestre dalgún dos principais arquitectos españois da segunda metade do século XX.
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cometidos, ademais do control das obras. En compañía de García-Lomas, estivo
presente no encargo da talla que ía presidir o altar e tamén na compra de tódolos
obxectos litúrxicos necesarios para o culto, realizada nunha tenda especializada da
madrileña rúa Serrano. Pero sobre todo, este enxeñeiro, que ostentou o cargo de subdirector da factoría de
ENCASO9, foi o responsable, segundo as súas propias
verbas, de que a igrexa da Nosa Señora da Luz non fose
consagrada: “Cuando la terminé había que hacer la ceremonia, pero duraba un día entero. Como tenía una
relación cordial con el obispo de Mondoñedo-Ferrol,
Jacinto Argaya, le dije: ‘pues mira, bórrame’. Si yo no
me apuntaba no había ceremonia... y yo no le había
tomado cariño a aquella iglesia. Era hija de padres
desconocidos; un monumento muy bonito, pero sin utilidad clara. No era propiedad de la diócesis. Estaba en
tierra de nadie”10.

Presentación da Virxe da Luz
na sede madrileña do INI.
Fotografía: Santos Yubero

9

Situación actual dos capiteis, neles
elimináronse os emblemas dos xugos e
as frechas

Posteriormente foi director de todo o complexo industrial de ENCASO e, finalmente, ata a súa marcha a
Madrid, director das instalacións da Empresa Nacional de Fertilizantes (ENFERSA).
10

Conversación mantida con Antonio Roviralta Navarro o 2 de novembro de 2015.

11

Entrevista realizada ó párroco o día 3 de xaneiro de 2015, durante a exposición de Beléns Bíblicos da súa colección na igrexa protagonista deste artigo.
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recinto sacro e que debía estar rematada en abril de 1965. Sen embargo, o seu autor, o recoñecido escultor Enrique Pérez Comendador (1900-1981), non presentou
dita imaxe á opinión pública ata sete meses despois na sede madrileña do Instituto
Nacional de Industria. A crónica do evento que chegou ata os nosos días, datada
o once de novembro de 1965, viña acompañada de imaxes tomadas polo afamado fotógrafo madrileño, Martin Santos Yubero. O periodista Antonio de Obregón
incidía na perfección, beleza e colorido da obra, aclarando que en pouco tempo a
imaxe da Virxe da Luz se instalaría na igrexa do poboado do complexo industrial
ENCASO nas Pontes: “una talla de madera de más de dos metros y medio de
altura, que se debe al pleno dominio del escultor y a una madurez artística que
le facultan para intentarlo todo. Como las vírgenes de Rafael, tiene la expresión
humana del pueblo, muy propio del templo y lugar dónde será venerada”12.
Da correspondencia cruzada mantida en 1958 entre o bispo da diócese—Jacinto
Argaya Goicoechea—, e mailos presidentes do Instituto Nacional de Industria—
Juan Antonio Suanzes Fernández— e da Empresa Nacional Calvo Sotelo —Luis
Arias Martínez— non se desprende a orixe da advocación da igrexa do poboado
das Veigas. Si resulta evidente que a iniciativa da construción da nova edificación
relixiosa partiu do bispo Argaya, preocupado polo notable aumento de habitantes
do poboado e polas exiguas dimensións da capela habilitada no edificio escolar13.
A súa solicitude foi ben acollida, pois axustábase á preocupación dos dirixentes
da empresa por atender ás necesidades espirituais dos seus empregados, tal como
se indicaba na resposta. Sen embargo, esta iniciativa veuse paralizada ata 1962,
cando os resultados económicos da empresa xustificaron un desembolso deste
tipo.

A veneración da Nosa Señora da Luz está relacionada habitualmente cos poboados
industriais ligados á xeración eléctrica, sendo patroa do empregados do gas e da
electricidade. No caso das Pontes, a implicación tan persoal e directa de Luis Arias
no proxecto puido determinar máis claramente a elección desta advocación, pois
correspondíase co nome da súa muller, Luz de la Mata de la Barrera Caro, á que lle
rendía así homenaxe14. O apego que Arias Martínez sentía por un complexo industrial situado no noroeste da península non era entendido pola súa familia, que non
acertaba a comprender as razóns que levaban a un afeccionado á fotografía estremeño, tenente coronel do corpo de enxeñeiros aeronáuticos, a pasar parte das súas
vacación de verán na vila pontesa. Menos aínda a decisión de converter o templo
no lugar do seu soterramento, pois os seus restos
foron trasladados dende o cemiterio madrileño da
Almudena, un ano despois do seu falecemento,
para ser depositados na capela de Santa Bárbara
nun desapacible día de novembro de 196515. Nesa
cerimonia, a Orquestra Nacional de España e un
orfeón de Valladolid, dirixidos por Vicente Spiteri
Galiano, interpretaron o Réquiem de Verdi no medio dun enorme temporal de chuvia e vento e ante
a presenza de numerosas personalidades do INI16.
Conveñen a maioría das voces consultadas que a
Virxe da Luz ben podería representar o rostro prototípico dunha muller galega anónima, sen nomes
Detalle do rostro da Virxe da Luz
nin apelidos reais. Podería telos, claro, pois son
14

12
13

Obregón y Chorot, Antonio de: “La Victoria de la maestría”, Diario Madrid, 11.11.1965.

“La actual Capilla fue habilitada en 1950, cuando vivían en el poblado 40 familias. En la actualidad hay 200
viviendas habitadas o próximas a habitar, además de las Residencias de Ingenieros, Empleados, Obreros y extranjeros. La Capilla tiene capacidad para unas 120 personas, y es por ello del todo insuficiente”. Misiva do bispo
do 9 de abril de 1958, dirixida a Juan Antonio Suanzes Fernández, presidente do INI. Centro de Documentación
y Archivo Histórico de la Sociedad Estatal de Participaciones industriales (SEPI).
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Rivera Rouco, Enrique: Estudio sobre la historia de Puentes de García Rodríguez y su comarca, Puentes de
García Rodríguez: Liceo Recreativo y artístico, 1976, p. 119.
15

De acordo co testemuño do seu fillo, Luis Arias de la Mata, o bispo ofrecéulle ó seu pai un sitio libre de enterramento. Non foi unha condición imposta polo presidente de ENCASO para levantar a igrexa no poboado.
Conversación mantida con Luis Arias de la Mata o día 2 de novembro de 2015.
16

Todo parece indicar que esta foi a vontade do falecido. Conversación mantida con Antonio Durán López o 28
de outubro de 2015.
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moitas as testemuñas orais e escritas que sitúan na
esposa do escultor a inspiración e modelo para o
deseño do rostro. Con respecto a este particular, o
director do Consorcio Museo Pérez ComendadorLeroux, César Velasco Morillo, é moi claro: “particularmente creo que Comendador quedaba bien
con el cliente y su mujer. La plenitud del rostro
de la Virgen de la Luz, con todos los respetos, no
es el de Magdalena”. É certo que os trazos anguloso de Magdalena Leroux Morel por aquelas
datas non casaban co rostro da Virxe, salvo que
se tomara como referencia unha imaxe súa de xuventude. Como tampouco o facían os de Luz de la
Magdalena Leroux Morel,
nunha fotografía dos anos Mata, esposa de Luis Arias. A autora deste artigo
trinta. Cortesía do Museo Pérez deixa á decisión dos lectores a busca ou non de
Comendador-Leroux
parecidos, observando unha fotografía da pintora
nada en París en 1902 no seo dunha familia de artistas.
No mencionado Museo Pérez Comendador, localizado en Hervás (Cáceres), vila
na que nacera o premiado imaxineiro, gárdase a correspondencia diaria entre
este e súa dona, que se carteaban sempre que un dos dous se encontraba fóra da
súa residencia habitual en Madrid. Así podemos coñecer que xusto un ano antes
da presentación da figura no INI, o once de novembro de 1964, Comendador remite a Magdalena unha misiva á Alicante, onde relata o seguinte: “Esta tarde se
han presentado aquí García-Lomas, el ingeniero Roviralta de Puentes de García
Rodríguez y Méndez, quieren que haga enseguida el boceto para formalizar la
cosa la semana que viene pues quieren la Virgen para Abril [...] Mañana sin
falta empiezo el boceto y espero tener dos para el martes o miércoles próximo
en que les he prometido poder enseñárselo”17. Obviamente, a promesa non foi
17

Ángel Méndez Soria incorporárase ás Pontes o 25 de mayo de 1947 como auxiliar xeral técnico dentro do
Servizo de Obras de ENCASO.
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cumprida, pois o seis de outubro de
1965 volve a contar ás súa muller noticias do día dende a Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando: “A las
7 estaba levantado. Mi gimnasia y mi
ducha y desayuno y después de hablar
contigo bajé al estudio. He quitado
el brillo de barniz a la Virgen: pincel
duro y muñequilla de ceniza. Después
la he limpiado y avivado algunas cosas.
Ahora creo que queda bien”. Así pois,
nunhas cantas liñas queda resumido o
comezo da obra, o seu final e o método
de traballo do seu autor.
Grazas ás fotografías de época, cedidas por Antonio Durán López, xefe do
laboratorio do complexo industrial das
Pontes, podemos visualizar a Virxe
Virxe da Luz colocada no seu retablo
da Luz na súa disposición primitiva. A
orixinal. Foto Vila. Vendíase como unha
Segundo a profusa e xenerosa descri- das moitas tarxetas postais que se realizaron con aspectos diversos das Pontes.
ción deste técnico, foi o artista compos- Cortesía de Antonio Durán López.
telán José Aldrey Lázara o responsable
do retablo no que se acomodou inicialmente, e posiblemente tamén foi autor da
colocación duns raios que a rodeaban. Esta decisión estética restaba efectividade ó volume da figura e resultaba reiterativo pois a propia iconografía permitía o
seu recoñecemento: María de pe, sobre pombas, vestida con túnica color xacinto,
manto celeste, e portando no seu colo o Neno, que coa man dereita bendice e coa
esquerda sostén unha pequena vela ou tea. Sobre a imaxe, unha vidreira cenital
aportaba luz natural adicional. Tempo despois, os raios metálicos desapareceron,
do mesmo xeito que o fixo o retablo, presentándose na actualidade a figura so191
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bre un revestimento marmóreo. Se outorgamos
veracidade á ambición de Comendador de presentar dous bocetos previos da Virxe —e polo
tanto, distintos— para valoración de GarcíaLomas, Roviralta e Méndez, tal como se desprende da primeira das cartas á súa dona, non
queda outra alternativa que recorrer á exhumación de documentos. No antigo arquivo do INI
non constan bosquexos datados e adxudicados
a dita obra, como tampouco o fan no Museo
Pérez Comendador-Leroux. Non obstante, no
libro-catálogo do catedrático José Hernández
Díaz adicado ó escultor, faise referencia a unha
Bosquexo en barro e logo
Virxe con Neno da que non se puido concretar a fundido en bronce de Virxe
con Neno (sen datar). Cortesía
cronoloxía nin o encargo, pero que aparece ci- do Museo Pérez Comendadortada inmediatamente antes da realizada para o Leroux.
Instituto Nacional de Industria18. Dado que o escultor acostumaba a ser bastante
fiel á idea orixinal, todo o que podemos facer é especular sobre unha alternativa á
imaxe definitiva, que ben puido haberse conservado ou simplemente acabado no
caixón do barro para reciclalo. Se nos decantamos pola primeira opción, a igrexa
do poboado houbera albergado outra fermosa talla, tal vez un pouco afastada do
habitual, co neno apoiado sobre o ombreiro esquerdo, o que obrigaba a contrapesar a cadeira, a perna e o xeonllo dereito, dotando de maior dinamismo as teas
que envolvían a parte baixa do corpo da figura. En calquera caso, a realidade é
que a vila das Pontes pode presumir de contar dende hai cincuenta anos cunha das
últimas imaxes de Comendador dedicadas á Virxe.

fragmentos do pasado. Vivencias e coñecementos que permiten armar o relato da
construción da igrexa do poboado das Veigas. Todo un conxunto de voces experimentadas que alumean medio século despois este texto, evitando que un capítulo
concreto da historia dunha vila caia no esquecemento e na desmemoria.

Operario traballando na estrutura de cuberta, co poboado de fondo

Entre este feito, e todos os outros expostos anteriormente, vanse tecendo os recordos, as palabras e as anécdotas felizmente abondosas que axudan a compoñer os
18

Hernández Díaz, José: El escultor Pérez Comendador, 1900-1981, Bilbao: Gran Enciclopedia Vasca, 1986,
p. 235.
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A EMPRESA NACIONAL CALVO SOTELO E A FÁBRICA DE
FERTILIZANTES
1 .- A creación Encaso. Os inicios e obxectivos da empresa.
ENCASO foi creada en Madrid
o 24 de novembro de 19421,
intervindo en nome do INI Juan
Antonio
Suanzes.
Noméase
primeiro presidente a Joaquín
Planell Riera. Esta sociedade fora
autorizada por acordo do consello
de administración do INI con data
22 de maio de 1942.
O obxecto social sinalado nos
seus estatutos estaba recollido no
Intervención de Pranell na visita a central
artigo 2º:
térmica con motivo da súa inauguración,
1949
“Constituye el objeto social, el
desarrollo de todo género de
operaciones técnicas, económicas, industriales y mercantiles, relacionadas con
la producción en España, sus colonias y zonas de protectorado, de combustible
líquidos y lubricantes y con el establecimiento y explotación de industrias
complementarias, cuyo objeto sea beneficiar los subproductos o productos
derivados de la industria principal, antes mencionada”.
A ENCASO organizouse en tres seccións: lignitos, bituminosas e refinería. A
partir de 1946, coa creación do Centro de Investigación, serán catro.
No ano 1957 desaparecen as sección industriais e son substituídas por tres
departamentos: o Comercial, o de Produción e o de Investigación.
A sección de bituminosas será a encargada de xestionar a explotación das pizarras
1
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Escritura núm. 1164 ante o notario Rafael Núñez Lagos con data 24 de novembro de 1942.

bituminosas de Puertollano coa finalidade de producir combustibles líquidos,
lubricantes e parafinas a partir da destilación de pizarra. A Seción de Lignitos que
terá como centros industriais As Pontes e o grupo do Ebro (Andorra e Escatrón)
terá como obxectivo a produción de combustibles líquidos e lubricantes a partir da
destilación de carbóns.
Por último a sección da refinería de Cartagena para instalar no val de Escombreras
unha refinería.
A empresa foi creada coa finalidade de substituír as importacións petrolíferas a
partir da destilación de lignitos e pizarras. Por este motivo a empresa centrou as
súas actividades no tratamento destes minerais e no refino de cru.
A necesidade de combustibles púxose de manifesto durante a guerra civil. Neste
conflicto tanto o bando republicano coma o rebelde víronse afectados pola falta de
combustibles. Para solventar este problema recurriron á importación de cru.
En plena guerra J. A. Suanzes ocupou por primeira vez a carteira de industria e
encargoulle á Comisión Nacional de Combustibles un plan para a fabricación de
combustibles líquidos en España. Unha das ponencias ocuparíase da destilación,
síntese e hidrogenación. Nesta ponencia analizaron os procedementos de tratamento
de bituminosas e a súa aplicación en España. A comisión chegou á conclusión que
nese momento o adecuado era a destilación a baixa temperatura para tratar lignitos
malos ou miúdos de carbóns, aínda que o seu rendemento en gasolina era moi
baixo. Aínda somentendo a cráking os alcatráns, obtíñanse 80 litros de gasolina por
tonelada de carbón tratada.

2 .- O Plan para a Fabricación Nacional de Combustibles Líquidos
e Lubricantes e Industrias Conexas.
No ano 1942 o presidente de Encaso, Joaquín Planell viaxou a Alemania e visitou varias
empresas ademais de varios ministerios para recoller información e posibles acordos
con organismos do Terceiro Reich de cara á colaboración técnica co INI. Despois
desta viaxe redactou un informe técnico-económico que incluía os catro proxectos
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do INI na produción
de hidrocarburos.
A explotación das
bituminosas
de
Puertollano,
os
lignitos de Teruel
e As Pontes de
García Rodríguez
e a instalación
dunha refinería en
Cartagena.

toneladas por ano.
- Servizos auxiliares: elementos de transporte, abastecemento de auga, vivendas e
outros de carácter social.

Factoría de Puertollano

A principios de 1944 o INI dispoñía dun informe técnico (o de Planell) sobre os
proxectos industriais que quería acometer a empresa. Este informe serviu para
redactar un proxecto de lei que regulou toda a actividade do INI no sector de
hidrocarburos. Este proxecto foi sometido a Cortes e aprobado. Esta Lei de 26
de maio de 1944 aprobou o “Plan para la fabricación nacional de combustibles
líquidos y lubricantes e industrias conexas”.
Este plan contempla para As Pontes os seguintes investimentos:

Nunha segunda fase:
- Fábrica para a obtención de combustibles líquidos e lubricantes por tratamento
dos lignitos da zona.
- Complemento das instalación mineiras ata a cifra de 400.000 toneladas por ano.
- Complemento dos servizos auxiliares da primeira fase.
Para a financiación do Plan, o Goberno autorizou unha cifra próxima aos 2.000
millóns de pesetas distribuídos por zonas.
Plan de investimentos de ENCASO (Lei de 26 de maio de 1944). En millóns de
pesetas.

Ano

Puertollano

Ebro

As Pontes

Levante

1944
1945
1946
1947 e sgtes
Total

160
200
200
64,5
624,5

65
125
50
796,7
796,7

20
30
10
47
107

45
30
34,9
109,9

Fonte: INI Memoria 1944, apdo 4, folla 2ª.

Nunha primeira fase:
- Unha central termoléctrica
de ata 25.000 kilovatios de
potencia instantánea, coas
súas instalación accesorias.
- Unha fábrica piloto para
a destilación de lignitos a
baixa temperatura.
- Instalacións mineiras para
a produción de ata 100.000

Para a execución do Plan autorizouse investir nas Pontes 106.961.594 pesetas
distribuídas nas seguintes anualidades; en 1944, 20 millóns, en 1945, 30 millóns, e
en 1946, 10 millóns. O remanente por valor de 46.961.594 pesetas sería investido
ao ritmo que o goberno considerase oportuno.
A propia lei contemplaba no seu artigo 9º a posibilidade de que o Goberno puidese
dar oportunidade de participación nas empresas creadas, ou que se creasen, ao
“aforro nacional” coa finalidade de minorar as achegas do Estado. Isto nunca ocorreu.
Mina anos 40
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Esta mesma lei autorizaba ao INI a expropiar por razón de utilidade pública, as
pertenzas mineiras, terreos e bens que considerara indispensabéis.
A perspectiva de construír por fin as instalación proxectadas e a necesidade de
contar cos fondos necesarios obrigaron ao INI a propoñer ao Goberno unha revisión
do plan aprobado no 1944. O reformado do Plan foi aprobado polo Goberno polo
Decreto-lei de 17 de maio de 1952. O novo plan establecía uns custos de 5.000
millóns de pesetas, dos que 2.250 correspondían a Puertollano, 2.020 ao grupo do
Ebro e 720 a As Pontes. A refinería de Escombreras fora segregada de Encaso no
ano 1949. No referido a instalación, renunciouse á planta de carburantes a partir
de lignitos de Escatrón e determinouse a construcción dunha planta de fertilizantes
nas Pontes
Por último no ano 1958 redactase unha revisión do reformado do Plan que nunca
se aprobou. Neste elimina a fábrica de combustibles e carburantes das Pontes de
García Rodríguez.
Como vimos, a empresa ao longo da súa historia alterou os plans iniciais,
substituíndo unhas fábricas por outras e alguna nunca se instalou. Os obxectivos
iniciais pasaron a ser secundarios. Así, a falta de rendibilidade dos combustibles
sintéticos e as dificultades para dar saída á produción de fertilizantes fai que, a
produción de enerxía eléctrica se convertese nunha das súas actividades principais
e convertan a Encaso na primeira empresa de produción termoeléctrica, superando
durante varios anos a Endesa. Así no ano 1956 achegaba 786 millós de Kw á rede
nacional (o 32 % do total de España), contribuíndo decisivamente a satisfacer o
mercado catalán e andaluz2.

Nos anos 60 podemos dicir que a súa finalidade orixinal no fora cumprida. A
produción de combustibles líquidos e lubricantes era pequena; só a extracción de
lignitos nas Pontes e Teruel tiña certa relevancia, xa que a súa producción significaba
o 15,5 % do total nacional. A produción de enerxía eléctrica das centrais de Encaso,
aínda que importante, era para autoconsumo.
No ano 1960 as instalacións de Encaso nas Pontes amosaban as seguintes cifras3.
1. Xacemento para a obtención de ata 720.000 Tm/ano de lignitos.
2. Central termoeléctrica de 32.000 Kw, cunha produción de 280x106 kilovatios-hora/ano.
3. Instalación para a produción de abonos nitroxenados: 100.000 Tn. de
nitroxeno fixado ao ano para a obtención de 100.000 Tn/ano de nitrato
amónico.
3

INI. Resumen de finalidades (1960).

Nos anos 50 os investimentos directos do INI seguiron aumentando ata alcanzar
os 5.034 millóns de pesetas en 1958. Ao final da década Encaso presentaba por
volume de capital (5.000 millóns de pesetas) e por persoal (8.799 empregados) a
maior sociedade do INI.

2

ENCASO. Memoria correspondiente al ejercicio de 1953, p. 11-12.

Vista xeral, no primeiro termo, a Central Térmica
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3 - As investigacións para o aproveitamento do lignito local.
A principios do século XX comezaron os
sondeos e estudos do lignito local. Será
a Empresa Nacional Calvo Sotelo a que
profundice nas investigacións para a súa
utilización como materia prima para a
industria. Estas investigacións eran realizadas no centro de investigación de
Madrid.
Primeiro Centro de Investigación na
rúa Embajadores de Madrid, 1944

No ano 1945 as publicacións da empresa
dan conta da existencia de dous tipos de carbóns, un parecido ao “Braum Kohle”
alemán, que tiña un contido en alcatrán que apenas chegaba ao 5 por 100 e non
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xustificaba a destilación a baixa temperatura. Outro, a piropisita, que contiña entre un
25 por 100 e un 30 por 100 de aceite, e que
consideraban de interese para a destilación.
Para os “carbóns pobres” como a empresa
denominaba o lignito maioritario na conca
estimaban unha aplicación enerxética queimado este nunha central termoeléctrica e
como segunda aplicación a de sometelo a
un tratamento de síntese Fischer para a obtención de combustibles e lubricantes. Para
a piropisita tiñan pensado tratalo nunha
planta de destilación a baixa temperatura.
A finais do ano 1948 dan conta dunha terceira aplicación que era a produción de
amoníaco para a fabricación posterior de
nitrato amónico. Neste mesmo ano a empresa dábanos conta dos seguintes resultados das súas investigación:
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Visita de Franco á mina con motivo da inauguración da
central , 1949

“Aprovechamiento del lignito de Puentes de García
Rodríguez. Para mejorar
la calidad de los productos obtenidos se ha variado la técnica seguida,
efectuando un fraccionamiento previo del alquitrán a presión atmosférica y vacío, refinando la
fracción o fracciones de
obtención de gasolinas,
separando los aceites de
creosota de la fracción
media por extracción con
metanol y refinando el
aceite neutro por disolución selectiva en furfurol,
con todo lo cual se han
obtenido unos productos
óptimos.
Lubricantes especiales.
Preparando lubricantes
por transformación de la
fracción parafínica del
gas-oil obtenido en el refino del alquitrán de Puentes, se han conseguido
aceites de características
variables según las condiciones del tratamiento.

Entre ellos destaca un bright-stock de gran viscosidad, que ha dado resultados
comparables al bright-stock de importación”4.
No ano 1949 a empresa continúa cos estudos para a realización dunha instalación
de destilación de lignito a baixa temperatura e unha de tratamento dos alcatráns
primarios que na instalación se obtiñan.
Nos anos 50 continúan as investigación e así no ano 19505 dan conta da existencia
dunha instalación semi-industrial de destilación a baixa temperatura montada no
centro de investigación de Madrid, onde se tratou o lignito en estado cru procedente
das Pontes, con toda a súa humidade e sen outra preparación que a de trocear o
mineral para separar os finos e o po. Dan conta de resultados satisfactorios no
tratamento deste lignito sen sometelo a operacións previas de secado e briqueteado.
Ata principios dos anos 50 continuaron estas investigacións que tiñan como
obxectivo a produción de gasolinas e aceites a partir do lignito pontés. Os
resultados finais non foron satisfactorios e isto fixo que decidiran non construír
unha instalación a escala industrial para fabricar estes produtos. Por este motivo os
resultados das investigacións determinaron a continuación e mellora dos proxectos
iniciais (central termoeléctrica) ou a anulación destes últimos (planta de destilación
de lignito).
No ano 1954 dan por rematadas as experiencias para utilizar o carbón como materia
prima para a fabricación de combustibles. Deste xeito recollen no proxecto de
fábrica de fertilizantes as seguintes palabras:
“La industria de carburantes pasa actualmente por un período de transformación,
que que después de la última guerra 1939-1945, la hidrogenación de los productos
de destilación de carbones, así como la hidrogenación directa a los mismos carbones
ha dejado paso a los métodos de síntesis a partir del gas de agua, fundados en los
estudios de Fischer.
Dos técnicas se desarrollan para llevar a escala industrial los estudios realizados
4

5

ENCASO. Memoria y balance. Ejercicio 1948. Madrid, 1948. P. 29
ENCASO. Memoria y balance. Ejercicio 1950. Madrid, 1950. P. 31.

Mina a finais dos anos 40
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últimamente, la alemana donde predomina la tendencia al empleo del catalizador
fijo y la americana, donde tratan de encontrar en la sístesis Fischer-Tropsch una
aplicación más de su técnica de los sólidos fluídos.
En cualquiera de los casos, se encuentra en sus comienzos y en período
únicamente de estudio, el sistema que en definitiva adquiera la prioridad y paso a
generalizarse para la obtención económica de los carburantes y demás productos
derivados.
Es posible que incluso en su día, ambas técnicas pasen a tener un desarrollo
importante. Pero el hecho real es, que en la actualidad sería aventurado aceptar
como la mejor cualquiera de ellas y además, la evolución que en los próximos
años tienen que sufrir ambos sistemas ha de ser de una magnitud tal, que la
situación actual de las mismas pasará a ser anticuada e improcedente en un plazo
de tiempo extremadamente corto.
Todo esto recomienda aplazar la adopción de un sistema para la obtención de
carburantes, lubricantes y productos afines hasta el momento que los actuales
estudios hayan adquirido la madurez necesaria.
Teniendo en cuenta además que tan importante como la fabricación de carburantes,
es para la economía española la fabricación de abonos nitrogenados, y estando
incluida dicha fabricación en las actividades encomendadas a la Empresa Nacional
Calvo Sotelo con la denominación de industrias conexas, ya que su obtención se
hace en la síntesis del amoníaco a partir de la gasificación de los lignitos, resulta
que dicha fabricación debe pasar a ocupar un primer plano puesto que, formando
parte de los trabajos encomendados a la Empresa, a más del interés nacional que
supone, utiliza todos los estudios realizados sobre gasificación de lignitos”.

4 .- A elección dunha fábrica de fertilizantes.
A importancia de subministrar nitróxeno aos solos xa era coñecido dende o século
XIX. Sen embargo ata o século XX utilizáronse fertilizantes nitroxenados de
carácter natural como o nitrato de Chile. O abono artificial debe a súa existencia
aos esforzos por sintetizar o amoníaco para o seu uso en explosivos. Acabada
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Vista xeral, no primeiro termo, o edificio de ensacado

a I Guerra Mundial o amoníaco será o producto intermedio fundamental para a
industria en Europa, xurdindo en España máis tardiamente.
As industrias investigaron a obtención de combinacións nitroxenadas sintéticas
para completar ou suplir as escasas fontes de nitróxeno para a agricultura. Sendo
o nitróxeno atmosférico a fonte máis abundante e económica deste elemento, as
investigacións concentráronse en procedementos que permitisen a súa fixación.
Froito delas foron os procesos de síntese do amoníaco (debidos á industria alemana
nas primeiras décadas do século XX), a partir do cal se obteñen practicamente todas
as combinacións nitroxenadas utilizadas na agricultura.
En España a fabricación de nitroxenados desenvolveuse lentamente ata 1951, e
moitos problemas do retraso agrícola español en numerosas zonas están ligados á
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falta de adecuada fertilización do solo. Antes de 1936, o consumo anual supoñía
unhas 115.000 Tn. de nitroxeno, das cales a produción nacional só cubría unhas
4.000. Despois da Guerra foron estimadas unhas necesidades no campo español
de 400.000 toneladas/ano de nitróxeno.
O desenvolvemento da industria do nitróxeno na España da postguerra constitúe
o paradigma do proceso industrializador intervencionista. Tanto é así que esta
industria é declarada de “interes nacional”.
A elección da fabricación de fertilizantes nitroxenados tiña unha explicación que
atendía a varios factores.
Un deles era, dentro dunha óptica autárquica, instalar unha fábrica que funcionara
totalmente autónoma xa que o nitrato amónico é o produto nitroxenado máis
autónomo en canto á súa fabricacón e á facilidade de aplicación e asimilación
polos cultivos xa que as formas en que se atopan o nitróxeno (nítrica e amoniacal)
son especialmente adecuadas para a súa fixación polos vexetais. Na localidade
contábase coas materias primas fundamentais. Estas era o carbón, a auga, a arxila e
a electricidade producida na propia central térmica. Unha vez avanzado o proxecto
e de cara a facilitar a súa manipulación e mellorar as súas propiedades, decidiuse
mesturar o nitrato amónico con caliza pulverizada traída de Meira, obtendo así un
produto uniformemente granulado. A arxila pontesa non foi utilizada polo gran
contido de humidade e sílice. Esto resultaba altamente beneficioso para os solos
ácidos galegos6.
Outro factor que influía era a necesidade que tiña a agricultura española na década
dos 40 e 50 de importar fertilizantes ante a insuficiente produción nacional.
E outro era o peche do mercado exterior. Por este motivo entra o INI no sector
e impulsa a instalación dunha fábrica de fertilizantes nas Pontes de García
Rodríguez.

DURAN LÓPEZ, A. “La industria gallega de fertilizantes”, Actualidad Económica, nº 453, 19/11/1966, p.
43-45
6
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5.- A fábrica de fertilizantes. Antecedentes. O proxecto, a
construción, posta en marcha e inauguración.
Antecedentes.

As primeiras noticias que temos sobre o proxecto de instalación dunha fábrica de
fertilizantes nas Pontes aparecen na memoria da empresa correspondente ao ano
1949. Nesta dan conta da sinatura dun convenio para a colaboración técnica coa
entidade belga Études et Recherches Industriélles. Esta entidade será a encargada
de presentar a finais dese ano un anteproxecto de fábrica para o seu estudo.
Este mesmo ano nunha publicación editada pola empresa na cal describe o
complexo industrial volven a dar conta da futura construción dunha fábrica de
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abonos nitroxenados sintéticos7. Esta é xustificada polo “extraordinario déficit de
España en abonos nitrogenados de todas clases (nitratos naturales y sintéticos,
sulfato amónico, cianamida, etc.) ha llevado al Instituto Nacional de Industria, a
través de la Empresa Nacional Calvo Sotelo” a elaborar un plan de fabricación
no inferior a las 50.000 toneladas anuales de nitrógeno fijado, en los centros
industriales de Puentes de García Rodríguez, Escatrón y Puertollano8”.
Nesta mesma publicación adiantan que coa execución do plan realizarase nas
Pontes unha fábrica, cunha capacidade de fixación de nitróxeno de 10.000 a
12.000 toneladas/ano, e que a construción comezaría o ano 1950 (isto non ocorreu
ata o 1954) por atoparse moi avanzada a redacción do proxecto.
Na publicación concretan que o gas necesario para a síntese do amoníaco obteríase
por gasificación do lignito, empregando osíxeno e vapor de auga. Xustifican por
este motivo a renuncia á recuperación dos alcatráns, que puidera ser posible
empregando outros métodos de gasificación. En contrapartida, aumentaría o
rendemento do hidróxeno por tonelada de lignito, co aforro conseguinte de
combustible.
A gasificación do lignito era o problema fundamental do proxecto. E pretendíase
utilizar un determinado tipo de gasóxenos capaces de tratar lignito bruto e tamén
semicoque, co obxectivo de empregar este último cando fora posta en marcha a
proxectada instalación de destilación de baixa temperatura (instalación que nunca
se realizou).
A determinación do tipo de abono a fabricar era o nitrato amónico agrícola cun
20,5 % de nitróxeno. Foi elixido este en detrimento do sulfato amónico que
necesitaría de piritas e ácido sulfúrico ao non ter estes cerca, o que encarecería o
producto derivado do transporte destas materias primas.
Nun primeiro momento pensaban utilizar arxilas pontesas para mesturar co nitrato
amónico. Pero cando estaba avanzada a construción da instalación consideraron
máis aconsellable o emprego de calizas, a pesar da súa localización lonxe da
localidade. Estas foron traídas de canteiras no concello de Meira.
EMPRESA NACIONAL CALVO SOTELO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y LUBRICANTES (1949).
Descripción del grupo de Puentes de García Rodríguez, 1949, p. 27.
8
Op. Cit., p. 27.

Esta instalación foi froito da
política autárquica que inspiraba
todas as accións do goberno
franquista
neste
período.
Con esta proposta ideaban
unha instalación que “será
prácticamente independiente
de aportaciones exteriores,
puesto que dispone “in situ”
de todas las primeras materias
ponderables, y el transporte se
limitará a la salida a los puntos
de carga sobre vagón Rábade,
o sobre barco El Ferrol del
Caudillo, y almacenes situados
en los centros de distribución y
consumo”.
No gráfico preséntase o proceso
de fabricación do nitrato
amónico agrícola que a empresa
proxectaba construír e que
foi incluído pola empresa na
descrición do complexo industrial no ano 19499.
PROCESO PRODUCIÓN 1949)

As cifras de produción estimadas neste ano 1949 eran as seguintes:
Consumo de lignito bruto………………………. 64.000 tn.
Nitróxeno fixado………………………………… 12.000 tn.
Produción de amoníaco…………………………. 14.400 tn.
Produción de nitrato amónico agrícola…………..58.000 tn.

7
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9

Op cit., p.
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Dez anos despois e rematada a súa construción a fábrica construída tiña unha
capacidade de 20.000 Tn/ano de nitróxeno fixado que equivalía a unhas 100.000
Tn/ano de nitrato amónico cálcico.
Con motivo da súa posta en marcha editaron unha publicación conmemorativa10
na que destacaban como unha necesidade para a economía española mellorar as
colleitas xa que eran consideradas pobres derivado da falta de abono no solo.
Destacan que dos elementos máis fundamentais – nitróxeno, potasa e fósforo- o
primeiro era o máis urxente. Cifraban en 400.000 toneladas as necesidades de
nitróxeno fixado, ao ano, cando a capacidade española en 1958 situabase nas
60.000 toneladas, sendo cuberto este déficit polas importacións.
A produción de abonos nitroxenados basearíase na síntese do amoníaco partindo
do nitróxeno do aire e do hidróxeno do gas de auga obtido pola gasificación do
lignito.
Conveñen en fabricar abonos nitroxenados por ser a tendencia xeral da agricultura
europea de fabricar un abono que contiña nitróxeno en forma nítrica e amoniacal,
adecuado para a maior parte dos cultivos, que requiren unha acción rápida e
sostida. No caso das Pontes deciden mesturalo con caliza moída para conseguir
unha concentración do 20,5 % de nitróxeno.
O proxecto e a construción da instalación.

No ano 1949 Encaso contratou coa empresa belga o anteproxecto da fábrica e será
no ano 1952 cando se asine o contrato con Etudes et Recherches Industrielles para
a realización do proxecto que foi entregado por esta empresa no ano l954 que foi
cando comezaron a obras principais.
Esta empresa encargouse de realizar o proxecto de toda a instalación da fábrica,
de determinar a maquinaria necesaria para o seu funcionamento e de realizar a
dirección de obra da construción.
A maquinaria foi mercada a diversas empresas alemanas, belgas, suizas e españolas
EMPRESA NACIONAL CALVO SOTELO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y LUBRICANTES (1959).
Fábrica de abonos nitrogenados del Complejo Industrial de Puentes de García Rodríguez (Coruña).
10
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Recreación en 3d do proxecto de instalación
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en menor medida. Así
no ano 1954 asínase un
contrato coa empresa belga
Ammoniaque
Syntetique
et Derives (A.S.E.D.) para
a subministración dunha
instalación de fabricación
de ácido nítrico e outra
de nitrato amónico con
destino á fábrica pontesa11.
En marzo de 1955 asinan
un contrato con Heinrich
Koppers G.m.b.H.12 para
a subministración dos
gasóxenos. E, no ano
1958, asínase un contrato
coa empresa Ateliers de
Construction Burkhardt e
con Ateliers Louis Carton,
S.A. para a instalación
dos compresores e outra
maquinaria da fábrica13,
outro
coa
empresa
Gesellschaft Fur Linde´s
Eismachinen
para
instalación de maquinaria
de fraccionamento de aire

Construcción da Fábrica de Fertilizantes

A.H.I.N.I. Sign. Caixa 233, Expte. 6.
A.H.I.N.I. Expediente contrato Calvo Sotelo-Heinrich Koppers para suministro de instalaciones de la fábrica
del grupo de Puentes. Ano 1954-1955. Sign. Caixa 29. Expte. 214
13
A.H.I.N.I. Expediente contrato con Ateliers….. Ano 1958. Sign. Caixa 59. Expte. 481.
11

12
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e gas para a fábrica de abonos14 e outro
coa empresa Ateliers Bruno Lebrun para
posta en marcha da instalación de síntese
de amoníaco na fábrica de abonos15.
A contratación do proxecto e das obras
viuse acelerado pola concertación dun
crédito coa banca belga por importe
de 250 millóns de francos para o
financiamento das subministracións e
material a adquirir en Bélxica.
Dende o ano 1953 ao ano 1959 foron
realizadas as obras nas que traballaron
unha gran cantidade de empresas
auxiliares e traballadores, entre as que
destacaron Montajes Basauri, ERI,
ICSASA, Koppers, Portoles, TYHSA,
Sala Amat, Tierras y Hormigones.
No ano 1953 comezaron as obras civís
dos edificios auxiliares de taller e
almacén xeral. No ano 1954 fixéronse as
rúas da fábrica, accesos e cimentación
dos gasómetros.
No 1955 foron adxudicadas o silo central,
trituración, presecado, secado, silo de
puverizado, gasificación, desulfuración
húmida e seca, recuperación de
xofre, almacén de nitrato, ensacado.
Recibíronse máis do 50% do material do

Entrada Principal

Edificio de Gasificación

gasómetro de 50.000 e a totalidade
dos gasómetros de 15.000 e 5.000.
No ano 1956 rematáronse as obras
civís dos edificios de trituración,
silo de pulverizado, desulfuración
húmida e recuperación de xofre.
No ano 1957 remataron os edificios
de gasificación, secado, presecado,
desulfuración seca e ácido nítrico,
taller de caliza, toma de auga,
oficinas xerais, nova instalación de
carboneo e trituración.
No ano 1958 rematouse a sección
de gasificación e estaba en obras
a nave de preparación de masa
desulfurante. Na sección de
obtención de amoníaco, concluíron
os traballos de fraccionamento de
aire, conversión, descarbonatación
e fraccionamento de gas. Rematouse
tamén a subestación principal e
auxiliar.
No ano 1959 finalizaron os traballos
e montaxes das instalacións.

Taller de Caliza

Edificio de Nitrato

Rúa da Fábrica

A.H.I.N.I. Expediente contrato con Gesellschaft Fur Linde´s Eismachinen para instalación de maquinaria de
fraccionamento de aire e gas para a fábrica de abonos. Ano 1958. Sign. Caixa 59, expte. 487.
15
A.H.I.N.I. Expediente contrato coa empresa Ateliers Bruno Lebrun para instalación de síntesis de amoníaco.
Sign. Caixa 59. Expte. 482.
14
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A inauguración.

A inauguración tivo lugar o 12 de setembro
de 1959. O director da fábrica era Pablo
María de Basañez Bereincua, que exerceu
a dirección dende o 1953 ata principios
dos anos 60 en que marchou para Madrid
e foi nomeado director Antonio Roviralta
Navarro.
Ao acto asistiron o xefe do Estado,
Francisco Franco, varios ministros do
gobernO, o presidente da empresa, Luis
Arias Martínez, o presidente do INI, Juan
Antonio Suanzes e outras autoridades. As
instalacions foron bendicidas polo Excmo.
Sr. Obispo da Diócese de Mondoñedo
Ferrol, o Sr. Argaya Goicoechea.
Durante os últimos meses deste ano
realizáronse traballos para a posta a punto
da instalación.
No mes de abril de 1960 obtívose a primeira produción de amoníaco e seguidamente
de nitrato amónico cálcico. Este ano só estivo funcionando unha liña de produción
e non funcionaron dúas ata o ano seguinte.
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6.- O proceso de fabricación do nitramón16.

O proceso de fabricación era o seguinte:

A base da fabricación conseguíase coa obtención de amoníaco por síntese dos
seus dous elementos: hidróxeno e nitróxeno. O primeiro obtido pola gasificación
do lignito e sucesivas depuracións ata deixalo coa pureza requirida para a reacción
e o segundo, extraído do aire.
Tendo en conta as características do lignito pontés, co elevado índice de humídade,
moitas cinzas e baixo punto de fusibilidade destas, foi importante seleccionar o
tipo de gasóxeno, elixindo o Koppers-Totzek que ao traballar con po de carbón a
temperaturas elevadas, consegue unha cantidade de inqueimados pequena e, polo
tanto, o rendemento do gas é elevado.

O lignito conforme viña da mina, baleirábase nun silo de 4.500 toneladas de
capacidade, de onde, por medio de cintas transportadoras, pasaba á sección de
preparación, que comprendía as instalacións de trituración previa, secado e moenda.
Na instalación de trituración separábase o carbón destinado á central térmica.
Unha vez preparado o lignito en po, cun grao de humidade do 10%, transpórtábase
ós depósitos de servizo dos gasóxenos.
A gasificación realizábase en tres gasóxenos, de marcha continua con aportación
de osíxeno e con axuda de vapor de auga producido pola humidade remanente,
converténdose o carbono nunha mestura gasosa de hidróxeno e óxido de carbono.
A produción de gas en bruto acadaba a cantidade de 290.000 m3 ao día, sendo o
consumo de lignito en po de 270 toneladas. Ademais, existía unha produción de
vapor por recuperación da calor do gas en caldeiras apropiadas instaladas á saída
dos gasóxenos.
A purificación do gas comezaba pola desulfuración que se efectuaba en dúas fases
sucesivas, unha de carácter húmido, lavando os gases con carbonato potásico, e a
seguinte, de tipo seco, esgotando o xofre contido por absorción, por un óxido de
ferro. Na primeira destas operacións recollíase xofre elemental coado en cantidade
de 5 toneladas ao día.
O gas, unha vez desulfurado, e para obter o máximo rendemento en hidróxeno,
sometíase á conversión, para transformar o óxido de carbono mediante vapor de
auga en anhídrido carbónico e hidróxeno.
Despois da descarbonatación, na que se eliminaba o anhídrido carbónico, pasaba
o gas á instalación de fraccionamento de gas e lavábase con nitróxeno líquido para
separar todas as impurezas. O gas comprimido a 570 kg/cm2 facíase pasar por
dous tubos de síntese, que contiñan un catalizador específico e onde se producía o
amoníaco.
A produción diaria nominal dos dous tubos era de 90 toneladas de amoníaco líquido.
O osíxeno necesario para a gasificación, así como o nitróxeno, obtíñase por
fraccionamento do aire líquido, nun aparello de licuación sistema Linde-Frankl, de

16

224

Op. Cit. P. 7-10.
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elevadores e cintas transportadoras
ata a instalación de ensacado,
completamente mecanizada. Os
sacos utilizados eran impermeables,
tipo válvula de 50 ou 100 kg, de
papel, plásticos ou xute.
O produto básico da fabricación era
o nitrato amónico cálcico. A súa
composición facía deste fertilizante
un dos máis idóneos para o tipo de
solos galegos.
A capacidade total da fábrica
ascendía a 100.000 toneladas. Como
produto secundario figuraba o xofre,
dunha pureza do 99%, do que se
obtiñan 5 toneladas diarias.
baixa precisión.
A metade do amoníaco producido destinábase á fabricación do ácido nítrico que,
ao reacionar coa outra metade non transformada, formaba o nitrato amónico.
A produción diaria de ácido nítrico 100% era de 169 tn.
O ácido nítrico reaccionaba co amoníaco formando nitrato amónico. Tal como
se obtiña o nitrato amónico posuía unha concentración do 35 %. Para utilizalo
con fins agrícolas conviña diluílo nunha materia inerte, calcárea neste caso e,
a continuación granularse para que puidera ser utilizado sen perigo. O nitrato
amónico quedaba entón cun 20,5 % de nitróxeno, metade en estado amoniacal e
metade en estado nítrico e podía considerarse como un nitrato amónico e calcáreo.
A produción diaria era de 325 a 350 toneladas que se recollían nun almacén con
capacidade para 20.000 toneladas. Este almacén, de sección parabólica, estaba
acondicionado para manter no seu interior unha atmósfera seca, tendo en conta
o carácter higroscópico do nitrato amónico. De aquí levábase por medio de
226
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Conclusións.
A Empresa Nacional Calvo Sotelo naceu
no ano 1942 cun obxectivo que era a
produción de combustibles e lubricantes
debido á carestía destes produtos na
España da época.
O Estado franquista, inmerso nunha
política económica e industrial de
contido autárquico, decide producilos
a partir de materias primas nacionais e
con métodos utilizados en Alemania
que resultaban altamente custosos e non
sempre trasladables ás características
dos materiais utilizados en España e
concretamente neste municipio.
A principios dos anos 50 esta política foise suavizando. Así mesmo, os resultados
dos ensaios realizados no centro de investigación de Madrid cos lignitos ponteses
para a produción de combustibles e lubricantes non eran todo o satisfactorios que
se esperaban.
Por este motivo a empresa modifica os seus plans inciais. Abandona a idea de
instalar unha fábrica de destilación a baixa temperatura e outra planta que trataría
o lignito co método de síntese Fischer-Tropsch para a obtención de combustibles
e lubricantes. A cambio decide a construción dunha fábrica de fertilizantes
nitroxenados que utilizaría como materia prima o carbón pontés.
Esta fábrica comeza a producir no ano 1960, nun momento en que a demanda de
fertilizantes superaba á oferta das fábricas españolas. Cunha adecuada política de
comercialización rápido conseguiu colocar a súa produción.
A evolución da empresa, dende a súa posta en marcha, tanto a nivel de produción
coma de comercialización, estivo chea de vaivéns ata a súa desaparición, pero esta
nova etapa afástase das pretensións do presente traballo.
228
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Porque nas Pontes tamén sae o sol

Toponimia é o conxunto dos nomes de lugares e tamén o estudo destes (Do grego
Τόπος “lugar” e ὄνομα > onimia que significa “nome”).
Os topónimos son a parte máis conservadora do idioma. A toponimia galega é a
máis abondosa da Península pola dispersión da población e polo minifundio (en
torno a tres millóns de topónimos aínda que esta cifra discútese).
Supón moita información sobre o noso pasado xa que tódolos pobos que tiveron algo que ver con esta terra deixaron a súa pegada na nosa toponimia (celtas,
árabes, romanos, etc). Ademais, os topónimos pódennos dar indicios de antigos
detalles xa desaparecidos ou modificados pola man do home nos aspectos xeográficos dunha comarca, da flora ou da fauna. Asemade, poden dar testimonio
de fundacións, institucións e outras obras humanas que non deixaron outro rastro
máis ca este.
Seguindo á publicación imprescindible de Don Abelardo Moralejo1debemos distinguir dúas etapas:
- Etapa prerromana: anterior á presenza romana. Máis obscura e difícil de investigar (celtas, lígures ou ilirio-lígures, etruscos).
Ex: *Minium2 (etrusco)>minio, bermellón, cinabrio (óxido de mercurio, de cor

vermella roxa) >Miño. Sil (óxido de ferro hidratado, de cor amarela)= sil, ocre.
O Céltico é menos difícil de perseguir, pero a súa identificación non é nada fácil. Os
celtas, sabemos que inundaron case toda Hispania. Este sería un territorio celtizado
como a Lusitania occidental de celtas da rama britonia (= ao galés de Gales e ao
bretón da Bretaña francesa) e non á rama gaélica ou goedélica (=ao irlandés, gaélico de Escocia, illa de Man, etc).
Ex: Lambre (río de Betanzos e lugar de Irixoa) relacionado co Lambro afluente do
Po na Lombardía.
- Etapa romana: ata os nosos días. Nela distínguense tres estratos
• estrato latino (asimila elementos non latinos, célticos, gregos, etc.).
• estrato xermano (suevo, xermanos occidentais, visigótico, xermanos orientais): época de transición entre o estrato latino e o romance. Os topónimos
deste estrato caracterízanse por uns sufixos moi claros: -gilde, -mil, -monde,
-rey, -riz, -sende, -ulfe, -án/-áns/-ás (Freás), -in, -elle (Sendelle).
Topónimos arábigos hai moi poucos; máis ben son voces mozárabes, vocablos
que pasaron ao romance galego e utilizáronse logo como topónimos (Aldea; Alfoz
=pago ou municipalidade; Alfándiga =barranco, foso; Algara= cova; Aceña, Tafona, Talaya, Atalaya…)
• estrato romance: de difícil distinción co estrato latino. De feito, hai quen fala
dun “Gran estrato” formado polos topónimos latinos e os romances. Nesta
etapa os nomes de lugar identifícanse con relativa facilidade por dúas razóns:
-Son relativamente modernos
-Moitos perviven como nomes comúns na lingua vulgar

---------------------------1 Cf.MORALEJO LASSO, A.: Toponimia gallega y leoenesa, Ed.Pico Sacro, Santiago de Compostela, 1977.
2 As formas con asterisco non están documentadas
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Clasificación dos topónimos

g.

a.

Ex: A Estrada, Ponte Carreira, Vieiro, Portela, Pousadoiro.

Formas de establecemento humano ou tipos de poboación

Os camiños, as súas obras ou lugares relacionados con eles.

Ex: Castro, Burgo, Vigo < vicus= aldea, barrio, Vila, Vilar

h.

b.

Ex: Capela, Eirexa, Mosteiro, Santiago, Sanfiz < Sancti Felices, Sanxenxo< Sanctus Genesius; Santalla, Santoalla, Santabaya, Santaballa < Sancta Eulalia.

Fundacións ou edificacións, tipos de construcións feitas polo home

Ex: Castelo, Celeiro, Pazo, Torre, Muros
c.

Establecementos industriais

Ex: Muiño, Fornelos, Telleira, Batán, Foloña< fullonia, do latín fullo, fullon-is:
batanero por fullonium: batán, pisón, folón.
d. Topografía ou configuración do terreo, a súa constitución, chamados tamén
orotopónimos
Ex: Lomba, Montouto, Rebordechán, Valongo, Areas, Barreiro, Lousada, Seixo,
Seixido < saxum: roca, pedra.
e.

Flora espontánea e cultivos, chamados fitónimos ou fitopónimos

Ex: Carballeda, Freixo, Loureiro, Salcedo, Maceda, Liñares, Soutelo < saltus:
bosque, prado, en diminutivo.
f.

Fauna e animais indómitos ou domésticos, zootopónimos

Ex: Lobería, Oseira, Golpelleira< golpe< vulpes: raposa, golpe; Pombal, Abelleira, Armenteira <armentum: rebaño de vacas.

Fundacións religiosas ou nomes de santos, os chamados haxitopónimos.

i. Fundadores ou propietarios de fincas e poboados que foron orixe das aldeas e
vilas actuais, os antropónimos que de presentar a foma adxectivada do propietario,
sufixo –ana serían de orixe latina e co xenitivo de relación serían medievais3
Ex: Chayán< Flavian-i; Chorente < Florent-i; Recarey<Recared-i; Guitiriz< Witiric-i; Vilagarcia.
j.

Outros conceptos menos frecuentes e menos facilmente clasificables

Ex: Belvís< Bellu visu: bella vista; Cospeito< conspectus: visible, vista; Bemposta,
Cimadevila, Niñodaguía.
k.

Nomes tribales ou étnicos análogos

Ex: Célticos, Bergantiños, Suevos, Toldaos, Bangueses< que veñen de Banga (Carballiño); Cambeses de Camba (hidrónimo que designa un afluente do Bibey en
Ourense e do Arnego en Pontevedra).
Na toponimia prerromana pódense agrupar por series de terminacións iguais ou
semellantes.
Obre/ -ebre/ -abre: Añobre, Callobre, Sillobre, Boebre, Deixebre, Alcabre, Xiabre.
---------------------3 http://www.xenealoxia.org/onomastica/artigos-onomastica/1872-toponimia-romanica
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Ove: Landrove, Lestrove, Tragove
Oña/ -oño: Baroña, Bedoña, Carantoña, Centroña, Vizoño, Ortoño
Ara (átono): Brácara>Braga; Láncara, Lózara; Tállara; apelativos: cáscara, gándara, Sénara> Seara, Senra: terra de sembradura.
Anca/ -anco: Bardanca, Cusanca, Coristanco, Listanco.
Plurales en –antes: Arantes, Barbantes, Cervantes, Cesantes, Serantes.
Tamén polos seus primeiros elementos ou sílabas radicales:
Ex: Lesta> Lestayo, Lestedo, Lesteiro, Lestrove.
Hai que ter en conta tamén que algúns topónimos son formacións híbridas resultado da coexistenza de diversos elementos idiomáticos:
Þ Pódese tratar de compostos de dous termos de lenguas diferentes como Castromil, Seixomil (latino-xermánicos)
Þ Adxectivos ou nomes de sufixos latinos sobre bases ou raices non latinas pero
incorporadas ao latín ou ao romance galaico-portugués como se o fosen:
Ex: Biduido< *betuletum de betulla: bidueiro, abedul, tamén Bido / Biduo / Bidueiro; Carballo, Carballal, Carballeda, Carballeira; Lama, Lamela, Lamosa,
Lameiro; Laxe, Laxosa, Laxeiro.
Ás veces prodúcense casos de tautoponimia4 (do grego ταυτο, mesmo; τόπος,
lugar e ὄνομα, nome) froito moitas veces da deslexicalización. Os tautopónimos
son topónimos que no propio nome repiten o accidente xeográfico que designan.
Así Barco de Valdeorras5, onde tanto barco como val como -orra fan referencia
cada un deles ao paso dun val estreito.
----------------

4 Lemos casos desta anomalía inconscente nos falantes como en http://www.dip-badajoz.es/cultura/
ceex/reex_digital/reex_LXIII/2007/T.%20LXIII%20n.%202%202007%20mayo-ag/RV001099.pdf

Os topónimos, os nomes dos lugares, son a concreción lingüística da vinculación
histórica coa súa xeografía. Algúns son transparentes no seu significado ao coincidiren con palabras vivas no léxico actúal: Igrexa, Vilachá, Castiñeira, Casanova...;
pero outras veces é a imaxinación popular a que enche o valeiro de significado
dalgúns topónimos con lendas conservadas na tradición local de vilas e aldeas: por
exemplo o lugar do Aparral chamado Santa do Carballo recibe este nome debido
a unha lenda que asocia a aparición da Virxe a un carballo, polo que edificaron alí
mesmo unha capela.
Outros sen embargo resultan opacos. Moito axudaría coñecer o aspecto do lugar
inicialmente, como o coñeceron os seus poboadores para concretar o verdadeiro
significado do topónimo.
Non hai que esquecer que a lingua da Toponimia de Galicia é o galego, a superposición do castelán como lingua do Estado provocou nas denominacións oficiais
deturpacións e contaminacións de distintos tipos. Así por exemplo Casal do Paio
no mapa topográfico nacional figura con y. No nomenclator de 1991 aparece Iglesia
por Igrexa e no diccionario de Madoz, Vilabella figura con v, neste caso parece o
máis correcto.
O estudo da nosa toponimia debe servir tamén para concienciarnos da importancia que teñen os nomes de lugar tradicionais aos que debemos conservar vivos e
descontaminados. Así, por exemplo, a Rúa do Coureiro da nosa vila conserva o
seu nome tradicional facendo referencia ao labor que alí se desenvolvía; pero non
ocorre o mesmo coa agora chamada Rúa de Vilalba antes denominada Camiño de
Pontoibo, por estar nesa dirección. Moito máis aberrante é o caso de barrios e urbanizacións no que as rúas se denominan con números e letras, coma se non tivesen
historia ou non a quixesen ter.
Queremos poñer de manifesto algúns topónimos do concello das Pontes, poucos
para non cansar aos lectores e como a municipalidade é grande e o traballo moito,
deixamos o resto para sucesivos traballos.
Seguimos unha distribución por parroquias da maneira que sigue. Servímonos de

5 García Sánchez, Jairo Javier (2007). Atlas toponímico de España. Arco Libros. ISBN 978-84-7635-660-9.
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mapas escala 1:50.000 e 1:25.000, o que se denomina toponimia menor, máis
minuciosa que a maior.

Os topónimos son os seguintes:
PARROQUIA: O Aparral (San Xoán)

Segundo o censo de 2004 eran trece as parroquias do Concello
Aparral (83 hab. 17 entidades de población).
Bermui (102 hab. 14 entidades de población).
O Deveso (31 hab. 21 entidades de población).
Espiñaredo (98 hab. 10 entidades de población).
San Pedro de Eume (160 hab. 25 entidades de población).
A Faeira (84 hab. 14 entidades de población).
O Freixo (134 hab. 53 entidades de población).
Goente (243 hab. 13 entidades de población).
Santa María das Pontes (10.346 hab. 44 entidades de población)
Ribadeume (240 hab. 15 entidades de población).
Seoane (8 hab. 2 entidades de población).
Somede (49 hab. 17 entidades de población).
Vilavella (238 hab. 14 entidades de población).
Algúns lugares repetidos aparecen sen comentario, pois están antes, pero non
quixemos deixar de mencionalos na ubicación correspondente.

O Aparral de Abaixo - O Aparral de Arriba - Ares - A Besura - A Cabeza dos Fornos - O Candedo - A Casa do Novil - As Casas Ermas - A Casilla - O Cornocelo - A
Cova - O Lombo de Afonso - Pedrafita - Pedregás - A Pena da Revolta - Percordeiro
- O Pereiro - O Porvelo – Sexe
Todos os lugares figuran na folla n°23 do Mapa Topográfico Nacional6, agás Lombo de Afonso e Pereiro. Houbo un incendio importante no ano 1.976.
O APARRAL: Do gótico parra, “cercado”. Videira que se coloca artificialmente
sobre uns soportes formando unha especie de cuberto. APARRAL DE ABAIXO e
APARRAL DE ARRIBA.
ARES: Pode ser un vocablo prerromano *ar-/*aru- co significado de “Deus”,
con esta raíz e con sufixos derivativos atopamos Ares, Areosa, Arousa..., que dan
fe.Tamén podemos pensar nun ara(m) solis, no concello da provincia da Coruña
deste mismo nome apareceu un disco con un sol nun lugar onde se dudaba se rindese culto ao Sol, e temos outros topónimos como na parroquia de San Vicenzo de
Os Vilares, no concello de Guitiriz (Lugo)coa grafía Castro de Ares, asociado a un
primeiro elemento romano.
A CABEZA DOS FORNOS: Do latín capitia < caput, “extremo”. “punta”, “cume”.
Do latín furnu(m), “forno”. Parte máis alta onde había fornos ou furnas (cf. Furnas,
na parroquia de O Deveso).
Non debemos esquecer que no municipio das Pontes atopáronse obxectos prehistóricos. Máis de cento vintacinco mámoas, fragmentos de cerámica e ata vasos
correspondentes á cultura campaniforme (Vaso da Vilavella).
------------------------------6 A partires de agora MTN
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Entre os anos 6000 a 2800 a. C. crese que un importante asentamiento humano
poboaba a zona aínda que a maioría dos restos atopados son sobre enterramentos
e non sobre a vida. Ata hai teorías que din que o val era unha inmensa tumba para
os pobos nómadas da zona como tamén hai numerosas probas da romanización
da zona.
O CANDEDO: Do latín candenatum < candos. “castiñeiros”. 1.- Lugar poboado
de castiñeiros ou candos. 2.- Souto no que medran castiñeiros. 3.- Monte de pan
candeal (Rivera Rouco).
Do latín candanetum */candaneta (derivado de cándano), “póla seca”, “árbore
queimada”, póla seca de piñeiro”.

pequena elevación propiedade deste home.
PEDRAFITA: Do latín petra (m) ficta, “pedra fincada” alusión a unha pedra fincada
no chan que delimitaba territorios ou comunidades distintas. O vocábulo correspóndese tamén co termo bretón menhir que en Galicia recibe, entre outros, os nomes
de pedrafitas, parafitas, pedras chantadas... das que pouco sabemos. As prehistóricas quizais estiveran relacionadas co culto á fertilidade (símbolo fálico). Dise que
centos delas foron destruídas pola Igrexa para evitar que as xentes seguiran a depositarlle ofrendas, noutras ocasións convertíase a paraxe nun lugar cristianizado
e alí erguíase unha ermita. Diferénciase Pedrafita de Arriba e Pedrafita de Abaixo.
PEDREGÁS: Do latín petra (m), “pedra’. Lugar onde abundan as pedras.

AS CASAS ERMAS: Do latín eremu(m)“ermo” e máis “casa”. Casas solitarias
ou retiradas.
A CASILLA: Do latín cassa, “cabana”, “palloza” máis o sufixo diminutivo -ella
(m). Diminutivo de casa.
A CASA DO NOVIL: Cf. A Casilla para o primer elemento de formación. O segundo do latín novellu(m). Terreo non queimado nen cultivado, noviño. Común é
a alternancia no timbre da vocal novel/novil.

O PORVELO: No MTN figura Porrelo. PALVELO: Non é entidade de poboación.
Palvelo é o nome dun monte das Casas Ermas. Variante de Palvelo é Porvelo.

A COVA: Do latín cova< cava, “cova”. Cavidade na terra.

PRECORDEIRO/ PERCORDEIRO: Do latín prae do protoitálico*prai (diante,
frente a) e este do protoindoeuropeo *preh2i. Compárese co grego antigo πάρα
(pára, “xunta”, “preto de”) e chorda do grego χορδή “corda, tripa”. Cordeiro fai
referencia ó antigo oficio de facer cordas ou cordeis. O significado e tripa aplícase
logo para as cordas dos instrumentos musicais. Tamén un cordel de montes, especie
de lombo, serra.

O LOMBO DE AFONSO: Do latín lumbu(m) “lombo”, elevación do terreo, máis
o antropónimo Afonso, de orixe xermánica, “nobre guerreiro”. Terreo cunha

SEXE: Do latín silex, silic-is>silice(m) pedra de sílice, pedernal (Rivera Rouco).
Agregado de minerales que forma parte da costra da Terra. Pode estar consolidado

O CORNOCELO: Do latín cornuellu (m), cornu máis o sufixo diminutivo -ellu
(m). Lugar no que abunda a planta chamada murillón ou abruñeiro bravo. Os froitos do murillón teñen forma de pequenos cornos.
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O PEREIRO: o sufixo –arius>-eiro, abundancia de, lat. pira, plural de pirum, froito
da pirus, pereira, lugar onde abunda a árbore que dá as peras. 2.-Variedade de maceira que produce unhas mazás alongadas chamadas peros. 3.- Segundo Fernando
Cabezas estes nomes poden relacionados con sitios máis ou menos elevados localizados nalgunhas ocasións sobre auténticos pericoutos pedregosos.
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como o granito ou caliza ou non consolidado como area ou barro. Lugar destas
características.

AS CANCELAS: Do latín cancella(m), “porta pequena”. Entidade co mesmo nome
no Freixo.

PARROQUIA: O Deveso (Santa María).

O CASAL DO PAIO: Do latín casa(m>casale(m) pertecente ou relativo a unha
casa, grupo de casas, límite dunha propiedade, máis o antropónimo Paio< Pelagiu(m). Sabemos que San Paio foi un neno tudense mártir, sobriño do arcebispo de
Tui e sacrificado en Córdoba no século X. Del reciben o seu nome certas parroquias
como a de Navia no concello de Vigo1.- Pequeno agrupamento de casas illado e
rodeado de terras de cultivo. 2.- Conxunto de propiedades rústicas aforadas mediante contrato escrito. 3.- Casa soarega.
Entidades con Casal en Goente, Vilavella e Freixo.

A Azoreira - A Besta - As Cabandelas - A Cabeceira Cabeceiras - As Cancelas - O
Casal do Paio - A Casanova - A Cernada - O Chao dos Carneiros - Chao dos Paces
-O Esbedral - As Furnas - A Igrexa - O Outeiro de Abaixo - O Outeiro de Arriba Pereira - Recemonde - O Rego - Trambasmeras - Vilariño - O Xarelo Xarel
A AZUREIRA/AZOREIRA: Vacilación ou alternancia entre o /u, zoreira/zureira.
1.- Lugar no que abundan ou aniñan os azores - aves de rapiña diúrnas, da familia
das alcánidas-. Pero tamén poidese ser 2.- Árbore, loureiro, cereixeira. 3.- Lugar
pequeno de orixe celta (Rivera Rouco). Eladio Rodríguez7 no seu Diccionario
enciclopédico gallego-castellano (1958) xa mantén esta hipótese.
Entidade co mesmo nome na Faeira. O azor recibe o nome de lagarteira, máis
pequeniño co buxato e menos planeador, pon tres ovos ás veces no sitio do corvo,
e ataca ás galiñas.
A BESTA: Do latín bestia(m), “egua, animal salvaxe, cabalgadura”. Deshabitado.
AS CABANDELAS: Do latín capanna, “cabana”. Aínda que na Historia de la
lengua española de R. Lapesa podemos ler o que sigue: “Sobre los celtismos del
latín:… La vivienda celta dejó al latín c a p a n n a (> esp. cabaña);…”
A CABECEIRA/CABECEIRAS: Do latín caput> capitia, “cabeza”. Parte máis
alta do terreo oposto ao fondal. Cabeceira, entidade de poboación tamén en Somede. Deshabitado.

---------------7 Rodríguez Gonzalez, Eladio: Diccionario enciclopédico gallego-castellano, Galaxia, Compostela, 1958
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A CASANOVA: Do latín, cassa(m) máis o adxectivo nova (m). Entidade co mesmo
nome en Sta. María das Pontes.
A CERNADA: Do latín *cinerata, queimada, incinerada.- Fai referencia a unha
terra queimada, práctica agrícola corrente para a colonización de terras virxes.
O CHAO DOS CARNEIROS: Do latín planu (m), “plano”, e (agnus) carnariu(m)
“año de carne”. Lugar chan pero elevado. No galego o étimo planu (m) deu as variantes chan, chao e cha en diferentes áreas xeográficas.
Entidades, Chaos hai no Freixo e Sta. María das Pontes. Non figura no 1: 25.000.
O CHAO DOS PACES: Ver topónimo anterior. Do latín pascere> pacer. Planicie
elevada onde apastar o gando. Deshabitado.
O DEVESO: Do latín defensum /-a < defendere, “terra acoutada, cercada”. Terreo
con árbores destinado a pastos xeralmente orientado ao Norte. Carballeira.
O ESVEDRAL: Do latín erbitu (m), “érbedo”, “esvedro, aborio, albedro, ambrolo,
érbedo, embrollo, edreiro, amorote, bedeiro, bedreiro”. Lugar onde abunda o arbus-
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to que da os morotes ou morodos (en castelán madroño). Arbutus (diminutivo de
arbor) unedo (unum e o verbo edo: comer) comer un só, en alusión a que comidos
en cantidade poden producir borracheira a causa do seu leve contido en alcol cando está sobremadurado.
AS FURNAS: Do latín furna, “cova”. Pero pode ser tamén que no lugar existise
un dolmen ou anta, un monumento megalítico tumulario colectivo, datado dende
o fin do V milenio a.C. ata o fin do III milenio a.C. en Europa, e ata o I milenio
no Extremo Oriente. Estaría constituído por unha cámara formada por unha gran
laxe pousada horizontalmente sobre pedras verticais para sustentala.Sinónimos en
toponimia son casa, caseta, forno, forniño ou altar.
A IGREXA: Do grego ἐκκλησία a través do latín ecclesia(m). Lugar onda se ubica o templo cristián. MTN 8-111.
OUTEIRO DE ABAIXO: Do latín derivado altus>alt-ariu(m), “alto” pequena
elevación de terreo illada e de pouca extensión. Son frecuentes as entidades de
poboación co mesmo topónimo diferenciando ou delimitando o emprazamento.
OUTEIRO DE ARRIBA: Ver anterior.
PEREIRA cf.Pereiro, lugar da parroquia do Aparral.
RECEMONDE: Topónimo xermánico. O sufixo -monde significa protección.
Variante Recemonte. Rechimundus. (= *Reikimundas): “Próspero Protector”.
Probablemente é a mesma persoa que Remismundus. (= *Rimismundas) que logra
ser recoñecido rei por todos os suevos, restaurando a unidade do reino: “Protector
da tranquilidade”. A Toponimia Galega de orixe antroponímico dende o século
VI xa se documenta. No parroquial suevo constátansen os topónimos Rodomiro
e Villa Gomedei.

O REGO: Do latín riguu(m). Curso de auga, arroio. Un sitio calquera por onde
baixa ou corre un rego de auga.
TRAMBASMERAS: Formado polo complexo *mera/mira, cun significado relacionado coa auga, precedido das formas latinas inter e ambas.
É un hidrónimo indoeuropeo perteneciente ao estrato paleoeuropeo8.
VILARIÑO: Do latín villarinu(m) <villare < villa, “aldea pequena”. 1.- Diminutivo de aldea. No mundo romano vila non ten a acepción que terá a partir da Idade
Media. Na época romana é unha casa aillada no campo que é centro dunha explotación agraria, no Medievo continua a súa función pero exténdese o significado
a agrupacións maiores que nalgúns casos reciben o outorgamento dunha autoridade aos pobladores dun territorio, como unha Carta de Poboación. Esta autoridade
podía ser señorial ou eclesiástica: reis, señores, Igrexa, Ordenes militares, Ordenes
relixiosas. Os pobladores son as persoas que se asentan na nova terra que se poboa
(ou repoboa), e que procedan doutro non moi afastado do novo lugar que toman
por residencia. Como documento xurídico e administrativo nel consígnanse as normas xerais ás que deben axustarse os novos pobladores ou os que fosen despois a
poboar: obrigacións, exenciones, privilexios, fueros, etc. A palabra aldea (al daya),
procedente do árabe, reservarase para entidades menores. O termo “lugar”, moi
empregado na comarca é sinónimo de aldea. 2.- Campo en barbeito. 3.- Terreo
de labranza de grande extensión, cercado e dividido en moitas leiras de distintos
donos. 4.- Agro inmediato á casa. Deshabitado.
O XAREL/XARELO: Do latín sericulu(m). Monte malo, terreo areoso de mala
calidade.

___________________
8 ROSA PEDRERO “El hidrónimo prerromano Mira*”EM LXIV 2, 1996
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Soledad Souto
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PARROQUIA: San Xoán de Seoane
Esta parroquia, co seu antigo nome de San Xoán de Seixa segregouse do concello
da Capela xunto coas de Bermui, Espiñaredo, San Pedro de Eume, Ribadeume, A
Faeira e Goente que se integraron no concello das Pontes en 1982. No ano 1985
xa cambiara o seu antigo nome polo actual.
O CASTRO: Do Latín castru(m). Un castro é un asentamento ou recinto xeralmente fortificado, de forma oval ou circular, situado a maioría das veces no cumio
de outeiros, pero tamén presentes en esporóns costeiros, ladeiras de zonas montañosas, chairas e illas. Asentamento propio da Cultura Castrexa, do século VI a.
C. ata a Alta Idade Media.
A PENA DE EIRIZ: Do latín penna(m), “rocha” . O elemento Eiriz (ou Eirís)
vén do nome persoal de orixe xermánica Agericus, en xenitivo (HGNB 5.10)9. O
sufixo -riz é un xermanismo visigótico que significa “que posúe autoridade”. Parte
do lugar pertence ao concello das Somozas.
A partir dos primeiros anos da década de 1970 foi perdendo entidades de poboación debido á expansión da escombreira da mina ata quedar reducida a estes dous
lugares que actualmente a componen. Os lugares asolagadas ou mesmo enterrados
son:
Alvariños, Braña, Os Carballás, Carboeiro, Castiñeira, Castro, Figoso, Pedomonte, Pereiro, Regoña, Seoane-Igrexa, Sumeiro, Vilar de Eiriz.

CARBALLÁS: Do prerromano carba máis o sufixo -al, “lugar onde se dan carballos”. Variante do plural. 1.- Mata de árbores da familia das fragáceas. Entidades
coa base carba en Santa María das Pontes, Vilavella, Bermui, Eume e Espiñaredo.
CARBOEIRO: Do latín carbone(m) máis o sufixo -ariu, “lugar onde hai carbón”.
1.- O que fai ou vende carbón. 2.- Montón pequeno de leña disposto para facer
carbón. Facer carbón vexetal era práctica común en todas as parroquias aínda no
século XIX.
CASTIÑEIRA: Do latín castanea < do grego καστανεα(ν) “castaña”, despois
latín vulgar *castanetum, * castaneta. Castiñeira deriva da variante *castinea. 1.Pequeno souto de castiñeiros, árbore da familia das fragáceas que dá castañas. Entidades coa base castanea en Espiñaredo e Ribadeume.
FIGOSO: Do latín ficu(m), “figo” máis o sufixo -osus, “abundante en”. Lugar no
que abundan os figos, das figueiras.

ALVARIÑOS: Do latín alba, “branca”. 1.- Un tanto alvar. 2.- Viño que produce
auga alvariña. 3.- Variedade de uce de flores brancas.

PEDOMONTE: Do latín pede(m), “pé” , máis monte(m), “monte”. Lugar situado
ao pé dun monte.

A BRAÑA: Do latín ver anu(m) tempus, “tempo primaveral”. Designaba o final
da primavera e desprazouse para designar o principio do verán. De aí provén a voz

REGOÑA: Quizais derivado do latín riguu(m) “regato, canle de auga”.

--------------------9 Corpus Técnico do Galego (CTG) - http://sli.uvigo.es/CTG/.
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do latín vulgar veranea por se tratar de “pastos do verán”.
1.- Terreo pantanoso abondante en xuncos e pastos. 2.- Monte algo encharcado que
serve para o pastoreo. 3.- Prado moi húmido ou con auga perenne. 4.- Terreo baixo
e pantanoso que polo inverno cóbrese xeralmente de auga. 5.- Terreo de grande
extensión sen cultivar. 6.- Terreo improductivo por mor da humidade. 7.- Molime
que se extrae da braña 8.- Queiroga.

SEOANE: Do latín San lohannis. “San Xoán”. 1.-. Nome do santo. A Dedaleira,
planta escropulariácea medicinal, dixital bilicroque, estralote, milicroque tamén
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podía ser moi abondosa neste lugar pero consideramos que, coincidindo co lugar
chamado Igrexa, o topónimo débese á cristianización, a cultura xudeu-cristiana
que abrangue todo.
SUMEIRO: Do latín submergere, “meter debaixo da auga”. Lugar cuberto de
auga.
VILAR DE EIRIZ: Do latín villa (cf. Vilariño). O propietario era un home con
nome xermánico. O –iz/-is, vémolo en outros topónimos (Allariz, Guitiriz, Eiris,
Formaris). Os galáicos adoptaron a onomástica xermánica, como antes adoptaran
a romana. Segundo Bouza Brey os nomes de possesores xermanos ou donos de
terras non só se conservan hoxe na toponomástica, senón que continuaron como
nomes persoais, ou propios, durante moitos séculos tanto en Galicia como en Portugal .

PARROQUIA: Somede (San Mamede)
A Aldea de Abaixo - A Aldea de Arriba - O Bidueiral - Brandián - Cabalar - A
Cabeceira - A Calvela - Cervicol - O Chao - Os Feros - A Fragachá - A Igrexa Lameira - A Maciñeira - O Porto - O Preguntadoiro - Suaermida - Suarriba - A
Uceira - A Valiña - Os Vidás.
Nos anos sesenta constrúese o encoro da Riveira desaparecendo os seguintes lugares: Malvís, O Chao, Laxoso, A Besta, Ribeira e parte de Vilarbó.
A ALDEA DE ABAIXO: Do árabe al daya. A segunda parte do topónimo significa
emprazamento. Dúas casas habitadas, cinco persoas.
A ALDEA DE ARRIBA: Ver topónimo anterior. Catro casas habitadas, doce persoas.
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BESTA: Xa comentado. Desaparecido, asolagado polo pantano da Riveira. Había
dúas casas.
O BIDUEIRAL: Do latín betulla <da base celto-latina betullus , “bidueiro”. 1.- Lugar onda abundan os bidueiros, árbore da familia das betuláceas con follas pequenas
e dentadas. A presencia desta árbore tamén se recolle na toponimia de Espiñaredo e
Vilavella. Unha casa habitada, tres persoas.
BRANDIÁN: De orixe xermana que provén da raíz *brand, “folla da espada”.
Deshabitado.
CABALAR: Do latín caballu(m), “pertencente ou relativo ao cabalo”. Deshabitado.
A CABECEIRA: Do latín caput < *capitia, “cabeza”. 1.- Parte máis alta dunha
leira en declive en oposición ao fondal. Entidade co mesmo nome no Deveso. Deshabitado. Antigamente era cabeza de partido. Celebrábase a romería de San Miguel o día 29 de setembro na que os romeiros ofrecían ao santo productos do campo
que logo se puxaban.
A CALVELA: Do latín calvu(m) máis o sufixo latino -ella(m), “terreo pelado sen
vexetación”. Tres casas habitadas, trece persoas. Había unha medoña destruida pola
explotación forestal.
CAMPOS: Do latín campu(m). “extensión de terreo chan e descuberto”. Entidades
co mesmo topónimo en Ribadeume, Santa María das Pontes, Bermui e Freixo.
Deshabitado.
CERVICOL: Do latín cervu(m), “cervo” e colle(m). “colina”. 1.- Colina onde abundan os cervos. Tres casas habitadas, sete persoas. Divídese en Cervicol de Arriba
e Cervicol de Abaixo. A ermida da Santa das Neves tiña a súa festa o día 20 de
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setembro.
OS FEROS: Do latín feru(m), “fragoso, áspero”. Terreo fragoso e áspero. Deshabitado.
FRAGACHÁ: Do latín frangere, “romper”, (de onde a botánica tomou nome para
as malezas, segundo Rivera Rouco), máis planu (m), “plano, chan”. Bosque de
árbores autóctonas. Deshabitado.
A IGREXA: Xa comentado. Unha casa habitada, cinco persoas.
LAMEIRA: Do precelta lama, “terra enchoupada en auga, lodo”. 1.- Terreo fangoso, cheo de lodo. 2.- O masculino lameiro, ten ademais os significados seguintes:
prado natural de terra cha que serve para pasto, terra de cultivo na que hai humidade dabondo. Topónimos coa base lama en Eume e Freixo. Deshabitado.
A MACIÑEIRA: Do latín mattianu (m) malu (m), “mazá”.Clasificada polo botánico da época de César, Caius Matius. Deshabitado.
O PORTO: Do latín portu(m), “porto”.1.- Lugar que da paso a un camiño entre
montañas.2.- Presa que atravesa un río e pola que se pode pasar. Topónimo coa
base portu(m) en Faeira, Goente, Espiñaredo, Freixo, Vilavella e Aparral. Deshabitado.
O PREGUNTADOIRO: Do latín percuntari, “preguntar”. 1.- Lugar onde se pregunta. 2.- Sitio onde os camiñantes tiñan que preguntar acerca da ruta. Deshabitado.
SUAERMIDA: Do latín sub, “debaixo de” máis do termo grego- latino eremita,
“o que vive no deserto que logo pasou a significar capela cristiá nun lugar solitario. Debaixo de ou ao pé da ermida. Unha casa habitada, unha persoa.
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SUARRIBA: Do latín sub, “debaixo de” máis ripa(m)< * rei , raíz indoeuropea que
significaría “cortada,escarpada”. Ao pé ou na parte baixa da beira dun terreo más
alto, podía ser tamén dun río. Unha casa habitada, tres persoas.
A UCEIRA: Do latín ulice(m), “uz” máis o sufixo latino -aria, “abundante”. 1.Lugar onde se dan as uces. 2.- Planta arbustiva propia de terreos pobres ou queimados, a súa madeira é moi dura empregándose a raíz para a elaboración de carbón
vexetal ou para fabricar cachimbas. A presenza desta vexetación tamén se recolle
na toponimia de Ribadeume e de Vilavella. Unha casa habitada, tres persoas. Sen
luz nen auga.
A VALIÑA: Do latín valle(m), “val”. Val pequeno, variante dos falantes da zona
Beliña (vacilación ortográfica e do vocalismo átono). Deshabitado.
OS VIDÁS: Do latín betulla <base celto latina betullus “bidueiro”. Variante de bidueiro é vido, o lugar onde se dan estas árbores é vidal. Vidás é unha das variantes
do plural que se da en Galiza. Unha vivenda habitada, seis persoas.

Nomes
Os lugares gardan instantes humanos nos seus puños fechados:
son os nomes
Cando eu paso e vou de acó para acolá
e volvo tras ulir os lindeiros urinados da Cidade
os nomes que ninguén non escoitou aínda en toda a súa extensión ábrenseme en flores dunha
perdida primavera
Barrunto que silenciosamente cambiarían o repouso
da indiferencia fonética que habitan no estómago das casas
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por podérense un día levantar, saír andando
até a dignidade humana e o misterio da memoria
abrindo os brazos estendidos cara a nós
que esvaramos esquecidos
através da inviarábel xeografía derrubada

Os nomes somos nós
e cando acenden os seus rótulos atávicos
as aspas dos muíños derrubados
marmullan o farelo afirmativo do futuro.
Luísa Villalta, En concreto

Os nomes ansían coñecer
deixar de ser cativos do estandarte
–de tanta tristura–
e reviver no muro mil veces derruído dos Castros
que se volve a levantar con cada amañecida
entoar a pregaria ao deus Arminio alá na ponte do Grelle
onde o mar debulla as maldicións benévolas dos suicidas
e rir como rin en Riazor as riolas de gaivotas
que non poden saír da campa estridulante, ceu doméstico
remontando polo val de Labañou até onde o vento ven do alto
e rube o Peruleiro e segue a aba toda dun confín non estreado
un confín irredutíbel como o que cada carta trai ao lombo
do seu sobre fechado
Os seixos dos nomes van depositándose moi fondo
no esquecimento do río de Monelos
alí onde ninguén teima desafiar a propria morte
para tráerllelos aos nenos que corren polos bairros
–nenos nenos aínda– e confesar
o cotidianos que nacemos desde que fomos onte
confesar que de verdade os Mallos mallan
que a Gaiteira aínda ven de Agrela asubiando cara ao mar
e no Montealto, no de Outeiro e mais nas Moas
permanecen os ares insepultos que nos foron dando forma
no molde verbal dos ventos que habitamos
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Cartografia e fotografia aérea

Mapa Topográfico Nacional (MTN): * escala 1: 50.000
nº 7, Cedeira, 1ª edición, 1945.
n° 8, Vivero, 2ª edición, 1977.
n° 22, Pontedeume, 2ª edición, 1984.
nº 23, Puentes de G Rodríguez, 2ª edición, 1975.
* escala 1: 25.000
nº 7-IV, Somozas, 1ª edición, 1981.
nº 8-III, Ambosoles, 1ª edición, 1995.
nº 22-II, Mina de As Pontes, 1ª edición, 1993.
nº 22-IV, Embalse do Eume, 1ª edición, 1993.
Planos facilitados polo Concello de As Pontes.
Fotografia aérea (algúns pares estereoscópicos):
“Vuelo General de España 1: 30.000, 1984.
“Vuelo General de España 1: 18.000, 1986.
Non dispuxemos do “Vuelo Americano” de 1956-57, principal recurso fotográfico
para o estudio do pasado pontés. No futuro, facilitarános a reconstrucción das parroquias restantes e o estudio do emprazamento dos lugares e do patrimonio arqueolóxico presentes na toponimia.
Corpus Técnico do Galego (CTG) - http://sli.uvigo.es/CTG/.
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ENTREVISTA A CONSTANTINO JAIME VILABOY RAMIL
A Asociación “Hume”, na súa sección de
etnografía, ten o pracer de entrevistar para o
exemplar nº 8 a D. Xaime Vilaboy, exalcalde
das Pontes , fundador e Presidente da Banda
Municipal de Música do Concello das Pontes.
NACEMENTO E FAMILIA:
Xaime nace o 26 de Febreiro de 1935 no lugar
de Pereira de Abaixo que pertence á parroquia
do Deveso (As Pontes). A súa familia está
formada por catro irmáns, pais, avós e unha
señora chamada Isolina – do tempo da súa nai
- que vivíu sempre con eles e que lembra con
moito cariño.
A ESCOLA:
Comeza a ir á escola aos 6 anos, ao principio ía a Santomé que pertencía ao Freixo
porque lle quedaba máis cómodo no inverno, aínda que tamén foi á escola do
Deveso ata os 14 anos.
MARCHA PARA A CORUÑA:
Conta Xaime que aos 15 anos marcha para a Coruña xa que ten alí uns parentes
que rexentan un ultramarinos na cidade vella e foi a axudarlles. Ao tempo que
traballaba tamén acudía a unha academia cos seus curmáns e así discurre a súa vida
ata o ano 1954.
Como era un rapaz inquieto ofreceulle traballo “César Blanco” que tiña un posto
no Mercado de San Agustín onde tamén se vendían ultramarinos e alí estivo
traballando ata que tivo que ir á “mili” no ano 1957.
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O SERVICIO MILITAR:
“Tiña 22 anos cando fun á mili, tocoume primero na Infantería de Marina de Ferrol
e despois fun destinado ao barco escolta de Franco, o “Hernán Cortés”. Gracias
a este destino puiden coñecer toda a costa de España”.
Cando remata o verán xa non ten que prestar servicio no buque escolta e ten o
seu destino en San Fernando (Cádiz) onde se ocupaba de ser asistente do teniente.
Naquel tempo saíu o tema do Aaiún e foi tres meses para a Praia do Aaiún. “Polas
noites había moitos tiros e pasábase medo”.
Alí seguíu exercendo de asistente do teniente e tiña que ir a buscarlle auga que
era un ben moi preciado, era moi cara. Ademais do Teniente, que era o xefe da
expedición, había tamén un capitán que era de Pontedeume.
“Estiven dous anos na mili e licencieime do Servicio Militar no ano 1959”.
VOLTA PARA A ALDEA E CASAMENTO:
No ano 1959 Xaime volta para a aldea onde tiña a súa moza, era veciña e xa
coñecidos dende pequenos. Ían ás festas xuntos nunha pandilla de 15 ou 20 mozos
e mozas.
“Casei o 19 de decembro de 1959 e viñemos vivir á Avda. de Vilalba. Viñemos
para As Pontes porque o meu avó, que foi de Marraxón, xa fixera aquí catro casas
iguais: Onde vivo eu e máis para os fillos. Reformamos a casa e compramos para
facer a tenda”.
O primeiro traballo que tivo foi facer a reforma do baixo para convertelo en negocio,
nun principio ía ser so mercería pero ao estar o grupo escolar cerca decidiron poñer
tamén libraría.
“Iba ás feiras vender mercancía da tenda nos autocares Federal de Fresco. Eu o
día que máis vendín na miña vida foi nunha feira en Moeche un 23 de abril.
No ano 1965 comprei un coche para ir ás feiras e empezáronme a pedir para levar
xente. Foi cando solicitei licencia de taxi, déronma e xa facía o número 8. Ao ter o
taxi deixei de ir ás feiras e nestes medios veu o da Granxa Arjeríz de Lugo para ver
se podía facer a recollida de leite pola zona da Capela, Lavandeira, San Marcos…
e ás dúas da tarde xa tiña rematado. Así durante un ano”.
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AS FEIRAS:
Naqueles tempos o máis importante que había no pobo eran as feiras: a de gando
onde está o parque agora e a do froito que era na Plaza do Hospital e pola Rúa Real,
San Juan e Calexón do Trigo.
Enriba do que agora é a Biblioteca poñíanse os tendeiros como a Empresa Rivas de
Betanzos que viña cunha gran tenda de teas; os días da feira vendía moito porque
traía un camión de mercancía, tamén a Empresa Montaña de Lugo e Autos Camilo
dende Ferrol traían xente a comprar. Das aldeas darredor: Piñeiro, Marraxón,
Momán, Sixto, As Nieves de Ortigueira, Xermade… tanto viñan comprar como a
vender.
Os días das feiras había moitos sitios para comer na vila, os que traían cabalos
tiñan un lugar para telos mentras comían. Unha das primeiras casas de comidas foi
a de Fermina da Magdalena que estaba onde agora é a Xestoría de Coello. A Casa
Elias ao lado de Raúl; a casa Blanco; a Casa do Paisano, onde estivo o Banesto;
Casa Cabarcos onde estaba a ferretería de Cabarcos “tiña unha cociñeira da zona
de Muras que era moi boa e que foi cociñar cando eu casei porque a voda foi na
casa”. A Casa de Marcos que tiña moi bo viño. Algunha casa de comidas había
trala ponte e dalí saían os coches para Piñeiro e Momán.
As últimas casas que quedaron foron a do Paisano e a de Blanco.
LEMBRANZAS DA GUERRA:
Neste punto falounos da escasez de mercancía e do “racionamiento”. Daban un pan
moi malo que na súa casa iba para os cabalos porque tiñan trigo e mainzo dabondo
para facer bo pan. Conta que nunca pasaron necesidades, que o seu avó era quen
viña a As Pontes polo “racionamiento”. Había xente que ía á súa casa para buscar
mainzo ou trigo e pagábanllo ao seu avó. Nalgún momento tamén lle arrendaban
terras aos veciños.
Dos escapados cóntanos: “Iban moi ben vestidos, acórdome de ver un deles cunha
gabardina blanca. Meu abuelo deulle cartos e nunca me dixo cantos. Tamén na
casa dunha tía miña foron pedir e se non se lles daba o que pedían, eran peligrosos.
Esa familia colleu medo e marchou para A Coruña”.
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O avó de Xaime foi concelleiro polo partido de Pita Romero cando empezou a
guerra. Sabido é que este Pita Romero foi un alto cargo nacional: Procurador en
Cortes. O alcalde das Pontes era Vilaboy Pajón.
“Nas eleccións, cando ganaban os da parte de Ortigueira viñan a queimar un
carro de leña ao Caxado, que se vía o fume desde A Coruña. Así mo ten contado
meu abuelo”.
A INDUSTRIA:
“Recordo que no ano 1959 Franco visitou As Pontes e había moita movida.
Barnizaron as calles con chapapote, asfaltaron a carretera de Pontedeume…
El veu inaugurar a Calvo Sotelo e disque trouxeran camións con abono feito en
Puertollano para a inauguración”.
Foi nos anos 68-69 cando veu para As Pontes a Empresa Adaro a facer sondeos.
Seica o chamou un señor que paraba no Hostal Fornos (o señor Sabater) para que
lle levase persoal e comida ao traballo como taxista.
“Cando Sabater tivo algo de confianza conmigo decíame: - Vilaboy, no te das idea
de lo que va a pasar aquí. Hay mucho oro aquí debajo”.
Da Empresa Dragados tamén contrataron o seu servicio de taxi e levaba ao xefe de
obra, persoal do taller pois comían e durmían na Casa Jerónimo e había que levar e
traer así durante dous anos. Aos poucos xa empezaban a ter coches e prescindiron,
en parte, dos seus servicios. Tamén se lembra de cando veu Lucio para a mina.
O “POBLADO”:
“Acórdome cando se fixo a parte que vai desde a iglesia á Casilla, do outro xa non
me acordo moito.
Cando se celebraba a patrona da mina había tres locales de baile: O Lar, O
Avenida e o Sánchez. Os que iban ao Lar eran os de arriba e existía unha certa
rivalidade porque onde iban uns non iban os outros. Ao Lar iban os que traballaban
na Calvo Sotelo”.
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A POLÍTICA:
Conta que comezou na vida pública das Pontes formando parte da comisión de
festas con Roberto Tojeiro e trouxeron os toros como atracción e tamén dous
anos despois que Cuíña lle pedíu de novo ao gremio dos taxis organizar as festas.
Ese ano, 1977, coincidiu que o Rei Juan Carlos I fixo unha visita ás Pontes para
inaugurar a Central Térmica. Estaba Tomás Coello como alcalde.
“ Os taxistas fixemos garda do escenario para o Rei, que estaba na Plaza do
Hospital, xa que nolo pedíu o alcalde porque non había máis que un guardia ou dous.
O que máis me acordo do día que veu é que había lume por toda arredore pero
sobre todo dende Pontedeume ata As Pontes, foron prendendo un tras outro. Tamén
acordo que había unha pancarta dos lugares que non tiñan luz porque se estaba
inaugurando unha central
eléctrica moi grande, e a 5 Kms
non había electricidade.”
No ano 1979, nas primeiras
eleccións democráticas Tomás
Coello foi elexido alcalde xa
que Vera non quixo seguir. Un
día antes de pechar as listas
falaron con Xaime, Coello e
Manolo de Caetano, para que
fora no partido Unidade Galega.
Nun principio non quería porque perdía de facer viaxes co taxi, puxéronno de
número 2 e saíu elexido concelleiro o 13 de Abril de 1979.
“Sacamos tres concelleiros por Unidade Galega, O Bloque tamén tres, UCD
tres, o grupo de Vera tamén tres e o PSOE tiña un. En total había daquela trece
concelleiros e precisábanse 7 votos, saíu Tomás Coello cos votos de Unidade
Galega, Bloque e PSOE.
Pasados uns meses apareceu un problema gordo: a repoblación forestal no Freixo
e Somede, alí estaban moi doídos, pois tiveran que sacar o ganado do monte; e
pasadas as festas viñeron a falar con nós para amañar o da plantación. Concertamos
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entrevista co gobernador e co representante do Ministerio de Agricultura e alí
dixonos “A mi me pagais los gastos y entregais todo a los vecinos”. Aí tiñan que
pagar ou os veciños ou o Ayuntamiento, aproximadamente uns 5 millóns de pesetas.
Cartos que irían para o Ministerio de Agricultura. Había un plazo para facer ese
pago e non se cumplíu. Os veciños viñeron de novo a protestar xa que estaban
informados polo Bloque e por Unidade Galega e non se fixera o pago porque non
había partida presupostada para ese fín.
Houbo revolta e Tomás Coello veuse moi agobiado e deixou a alcaldía pasando a
ocupar o posto Pepe Coello por ser un dos tenentes de alcalde. Nós queríamos que
seguira Tomás pero decidíu non seguir por motivos de saúde. Máis adiante, noutra
partida presupostaria, puidose facer fronte a ese pago.
Pasado un tempo había que convocar eleccións dentro da corporación e na miña
casa non querían que eu continuara pero eu decidín non renunciar á miña acta.”
Houbo un pleno con moita expectación no que a sala estaba chea de xente. Os do
BNG e Unidade Galega votaron a Jaime Vilaboy pero faltaba un voto que, logo
de ter falado Antonio Castro (PSOE) con Alfonso Guerra, foi apoiado tamén por
el. Vera saíu dese pleno moi enfadado xa
que tiña previsto sair.
O paso de Jaime pola alcaldía non foi
doado (6 anos e 7 meses), aos 2 meses
de tomar posesión xurdíu o problema
das urxencias sanitarias. As consultas
médicas estaban onde agora está a
gardería e de noite non había servicio
ningún. Había destinado aquí un
médico chamado Pastor Alonso –que
posteriormente foi alcalde de Noiael informou que se deran centros de
urxencia permanentes en determinadas
vilas coma Fene, Boiro…e propiciou
que se pedira para a nosa localidade.
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Nas Pontes tamén se precisaba ese servicio e entón tiveron entrevista co Delegado
Provincial, pasaron os meses e seguía sin solucionarse o problema.
O pobo estaba revolucionado, houbo manifestacións en Ferrol con detidos. Os
coches de Gabeiras xa non puideron sair e somentes puido chegar a xente que ía nos
coches particulares. Pasado un tempo houbo outras manifestacións e no Concello
estaban rodeados pola Garda Civil para que non se movese ninguén dalí.
“Chegou unha orde da Garda Civil da Coruña para que fóramos alá o alcalde e
un membro de cada grupo político e houbo moitas promesas e moita discusión, eu
coñecía algo ao gobernador por temas de obras e foise negociando este asunto da
sanidade. Non recordo cantos meses tardou en darnos o servicio de urxencias pero
costou moitos viaxes á Delegación de Sanidade. Pasado casi un ano este centro de
urxencias deuse implantado na vila”.
Outro problema que tivo que solventar esa corporación foi o da electrificación dos
núcleos rurais darredor das Pontes, eran 6 parroquias as que estaban sin luz e tiveron
que negociar con Industria e coa Diputación, esta última fixo estudos e proxectos e
na primeira lexislatura xa se deran importantes pasos para a electrificación do rural.
O enxeñeiro estivo ameazado de morte por algún veciño que non quería deixar
pasar as liñas, acabouse expropiando. A derradeira fase de electrificación remata
co Aparral e dase por conclusa no verán do ano 1984 (polo San Juan do Freixo).
Aínda así quedaron sin electrificar os lugares do Vidueiral e a Vacariza pois Barras
Eléctricas non quixo colaborar, no caso do lugar das Borrallas ao esquecerse o
concello de metelo no proxecto- tivo que facerse cargo dos custes de electrificación.
Tamén na primeira lexislatura negociouse que todas as parroquias tivesen teléfono
público e tamén pistas.
Unha nova aventura na súa etapa de alcalde foi o proceso de segregación de
parroquias da Capela que quixeron anexionarse ao Concello das Pontes, a orixe
foi a construcción dun colexio. Queríase facer nas Neves e había terreo comprado
en Goente para ese fin. O Concello da Capela decidíu construir o grupo escolar
nas Neves e enfadados os veciños dos núcleos de poboación próximos Ás Pontes
querían deixar de pertencer á Capela e formar parte deste Concello.
Para acadar este obxectivo fixeron falta uns trámites que comezaron por visitar ao
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Vicepresidente da Xunta de
Galicia – Romay Beccaría
- que dixo : “No tengo ni
idea de cómo se hace esto
pero no se preocupe que lo
voy a consultar”. Deu as
ordes de que había que facer
comisións de veciños e de
grupos políticos. Fixéronse
os deslindes das parroquias.
Toda a veciñanza darriba
estaba a favor de facelo.
Esta agregación de parroquias: Espiñaredo, Seoane, Goente, Bermui, Ribadeume,
A Faeira e San Pedro de Eume foi beneficiosa para As Pontes, xa que moitas
das expropiacións posteriores foron feitas e declaradas neste concello. Unha vez
rematada esa anexión a corporación pasou de 13 a 17 concellalías.
Cando se acabou todo o proceso fixeron unha comida de confraternidade entre
todos os que participaron.
Polo que respecta ás expropiacións o alcalde somentes tiña que asinar as actas.
“Lembro que nas escaleiras da casa consistorial había banqueiros agardando a
ver quen lles levaba o carto”.
En canto aos centros de ensino lembra que no curso 1981/82 se empezou a barallar
a posibilidade de ter un instituto. Para elo falaron co Delegado Jesús Almuíña
que cedería uns locais en FP e o concello comprometíase a buscar profesorado e
pagarlle. Destaca Xaime o feito de que para atopar un ensinante de galego houbo
que chegar a Ponferrada. Estes profesores non constaban coma profesorado público
senón que lles pagaba o Concello e funcionou así durante dous ou tres cursos.
“O Moncho Valcarce foi feito de présa e así quedou de mal”.
O Gobernador Civil non estaba pola labor pero dende o Concello seguiron adiante
e co mesmo Delegado de Educación conseguiron que se fixera o proxecto unha
vez que facilitaron o terreo. En tres anos estaba funcionando o Instituto “Moncho
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Valcarce”.
Daquela tamén se iniciaron as obras da primeira fase do Colexio Monte Caxado
pois había varias aulas habilitadas tanto no segundo andar do Mercado, na Casa de
Don Pedro, e en locais Do Colexio de ENDESA.
“Eu estaba de alcalde o tempo que levou facer o Colexio Monte Caxado. A primeira
presentación de hockei a patíns fíxose no Pavillón do colexio e veu un directivo do
Liceo “La Paz” e como había moita oposición a este deporte, pincháronlle as
rodas do coche.”
A segunda fase do Colexio Monte Caxado tardou máis e foi inaugurado no ano
1984.
O “Castro da Uz” era un centro de FP que xa funcionaba cando eu cheguei á alcaldía.
O Colexio da Fraga foi unha solicitude que quedou encauzada, negociado o terreo
e feito o proxecto. No ano 1989 inaugúrase este centro e inicia a súa actividade.
“O arquitecto chamábase Castiñeira e ao facer a obra déronlle a volta ao plano
e no canto de quedar coa entrada para a plaza quedou mirando cara o Pavillón
Municipal e alí había solares para edificar”.

O CANON DA ENERXÍA:
O canon era un imposto que foi creado no seu momento, a nivel nacional, para
compensar aos concellos máis afectados por centrais de toda índole, centrais de
ríos, térmicas… iso supoñía un capital que cobraban as deputacións e despois tiña
que recaer neses concellos e nos colindantes.
“A primeira reunión que tuven fóra do Concello das Pontes foi en Portomarín.
Estaban varios alcaldes da provincia da Coruña: Noia, Negreira, Zas, Cerceda, A
Capela, As Pontes… e outros de Lugo para darnos información sobre o canon. Alí
había un notario que sabía moito de dereito e que nos asesorou moi ben.
O alcalde de Cerceda era diputado e tiraba para a súa vila e Marfany que era
presidente, deixábase levar polo de Cerceda, que era do mismo grupo.
Eses cartos tiñan que ir destinados a obras dentro do Concello e o concello tamén
aportaba algo.Nós fomos conseguindo a electrificación pero queríamos conseguir
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un Pabellón e fóronllo dar a Ortigueira que non estaba afectada.
Despois pasou Lendoiro a ser presidente da Deputación e máis do Deportivo pero
sempre perdíamos os de abaixo. Na provincia de Lugo, Cacharro tampouco quixo
dar nada ao concello de Chantada e agora sí que lle están pasando cartos despois
de ter ganado un contencioso.
No meu mandato conseguimos a electrificación de parroquias que non tiñan e a
mellora da electrificación das parroquias que pasaran do concello da Capela.
Eu xa lle recordo ao alcalde noso que na Deputación da Coruña hai moitos cartos
das Pontes e a ver se ven algo”.

Visita do alcalde e ex-alcaldes á Mina no derradeiro día do seu funcionamento, 26.12.2007
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A MÚSICA:
A música na vida de Xaime ten un capítulo especial pois dende neno tivo
inquedanza por ela, especialmente polas bandas de música.
“Meu abuelo, por parte de miña nai, levoume Ás Enchousas , no Concello das
Somozas . Eu tería entre 10 e 12 anos e fun con el ao San Pedro, chamoume a
atención uns homes vestidos cuns traxes negros ou azul marino e cunha gorra
blanca e uns adornos colgando. Tempo andando funme dando conta de que aquelo
era unha banda de música. Xa sendo mozo e cando formaba parte das comisións
de festas sempre trouxen as mellores bandas que había en Galicia para As Pontes.
A min gustábanme as bandas e cando cheguei ao ayuntamiento- ainda non estaba
eu de alcalde- inauguramos unhas calles: Rúa Capela, Rúa Pontedeume, Rúa
Viveiro … e daquela o alcalde de Viveiro trouxo a Banda Municipal- (a petición
do xa desaparecido Alejandro que era amigo del)- e tomando uns pinchos con
eles intereseime diante do director da Banda, un tal Garrote de Ortigueira , e
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pregunteille: que hai que facer para ter unha Banda?, contestoume: - ter cartos!.”
Cando Xaime chega á alcaldía ten coma un dos obxectivos o de facer unha Banda
Municipal para As Pontes e contou coa axuda dun recoñecido músico da Coruña:
Groba. Tamén se puxo en marcha o conservatorio así coma un concurso oposición
para buscar director da banda que, tras publicarse en distintos xornais galegos,
queda deserto. Contactan de novo con Groba e ao ano seguinte había unha profesora
que daba clases e músicos: Rodrigo López, Servando López, Nicolás,… que tamén
axudaron a buscar outros músicos e en pouco tempo había 14 ou 15 membros da
banda, incluso viñeron de Xestoso.
“A miña etapa como alcalde remata nas eleccións de 1987 e daquela pasa a ser
alcalde Aquilino Meizoso. Foi nese ano que fixemos a presentación da Banda e
o novo alcalde encargoume que seguira levando o tema eu e así sigo ata o día de
hoxe”.

Moitas grazas, Xaime, por departir con nós unhas horas e facernos partícipes de
experiencias e historias da túa vida.
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