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Limiar

Valentín González Formoso
Alcalde das Pontes
e presidente da Deputación da Coruña

O labor que desde hai case dúas décadas leva desenvolvendo a Asociación de
Estudos Históricos e Sociais Hume conforma unha ferramenta excepcional
para entender o pasado e presente das Pontes de García Rodríguez. O seu
traballo investigador está a permitir a difusión da nosa historia, cultura e
patrimonio, así como a creación dun arquivo documental único a través das
súas revistas de carácter anual.
Nesta ocasión, comparto con vós esta décimo terceira edición da súa publicación, que suma novas achegas a ese fondo de coñecemento científico
e histórico do que pontesas e ponteses nos enorgullecemos e nos axuda a
difundir a nosa historia alén do noso municipio.
Para que a nosa provincia siga desenvolvéndose é preciso apoiar a investigación en todas as súas vertentes. Pezas como esta, que nos achegan á
nosa historia, permítennos asentar as bases para construír o futuro. Desde
a Deputación achegamos o noso gran de area neste ámbito, colaborando na
edición de publicacións coma esta e destinando cada ano axudas que permiten financiar múltiples proxectos investigadores nas áreas social, cultural,
económica ou política.
Agardo que esta publicación siga a ser, por moitos anos máis, un altofalante que achegue a riqueza do noso patrimonio e da nosa historia a veciñas e
veciños do municipio e a todas e todos os galegos. Quero agradecer a Asociación Hume o seu traballo en prol da promoción cultural e histórica, ben sexa
a través desta publicación ou dos seus premios e xornadas de divulgación.
O voso traballo ten como froito o coñecemento que inspirará ás vindeiras
xeracións.
Valentín González Formoso
Alcalde das Pontes
e presidente da Deputación da Coruña

1.º Premio de investigación Hume. 2019.

A violencia no Golpe e na
retagarda galega. O concello das
Pontes (1936-1939)
Rafael García Ferreira
Mestrado e doutorando
en Historia Contemporánea

Conchi López Sánchez
Mestrado e doutoranda
en Historia Contemporánea
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Limiar
O presente traballo ten como obxectivo analizar o golpe de Estado de 1936
e os procesos de control e violencia que se desencadearon a consecuencia
na vila das Pontes de García Rodríguez. Para levar a cabo esta tarefa, desenvolveranse varios puntos: en primeiro lugar, atenderemos de forma breve
á política republicana nas Pontes, dende os agrarios de José Vilaboy até a
súa remuda por una nova corporación en xuño do 36; en segundo termo,
referirémonos ao golpe de Estado, ao control do territorio e aos cambios de
dinámicas que a sublevación militar trouxo para unha vila como á que nos
estamos a referir; finalmente, analizaremos a violencia en conxunto, tanto os seus actores como os seus procesos, facendo fincapé nos pormenores
que nos proporciona un estudo de carácter micro como o que se leva a cabo
nestas páxinas. En definitiva, é un traballo centrado no sucedido no concello
pero coa intención de conectar o suceso histórico local co xeral, pois o 18 de
xullo de 1936 foi un punto de inflexión na historia da España no século xx.
O estudo da violencia xerada a raíz do golpe de Estado de 1936 ten un
amplo percorrido bibliográfico a diferentes niveis: dende o estatal até investigacións locais, pasando por aquelas obras que a teñen estudado dende
un punto de vista máis teórico ou que a sitúan en procesos globais dentro
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do marco da Europa de entreguerras.1 Dentro destes estudos destacan os
que poñen o foco sobre as vítimas da violencia, un colectivo heteroxéneo e
complexo á hora de describir. A cuantificación e a elaboración de listaxes
nominais de vítimas ocuparon moitas páxinas na investigación sobre a «represión» da guerra e posguerra. O maior esforzo que se fixo neste sentido
en Galicia foi o do Proxecto Nomes e Voces, cuxa base de datos é accesible
en internet para todo aquel que queira realizar consultas.2
A pesar deste longo percorrido, os estudos sobre este período teñen
avanzado cara a outras inquietudes dende hai xa uns anos. A este respecto vénse traballando ao redor da catalogación da violencia golpista e franquista, cuestión na que se fixeron achegas importantes dende hai xa máis
dunha década, non só a través da definición da considerada como violencia
política, tamén no marco do estudo da violencia a unha escala maior. Neste
sentido cómpre destacar estudos como os de Antonio Míguez nos que analiza a natureza desa violencia, clasificándoa como xenocida na súa xénese.3
Non obstante, as inquietudes sobre o golpe de Estado e a violencia tornaron o seu camiño cara a outro tipo de cuestións nos últimos anos. Dende hai
tempo podémonos atopar con novas formas de estudo que abraguen as dinámicas que arrodearon o Golpe e que se interesan por aspectos non referidos tan só ás vítimas, tamén aos executores da violencia, isto é, aos golpistas
1

2
3

Véxase, por exemplo, Preston, Paul: El holocausto español. Odio y exterminio en la guerra
civil y después, Barcelona, Debate, 2011; Rodrigo, Javier: Hasta la raíz. Violencia durante la
guerra civil y la dictadura franquista, Madrid, Alianza, 2008; para Galicia a obra colectiva
de de Juana López, Jesús e Prada Rodríguez, Julio (coords.): Lo que han hecho en Galicia.
Violencia, represión y exilio (1936-1939), Barcelona, Crítica, 2006. Para o caso da Coruña,
Grandío Seoane, Emilio: Anos de odio: golpe, represión e Guerra Civil na provincia da
Coruña (1936-1939), A Coruña, Deputación Provincial da Coruña, 2007. E, de forma concreta, para o caso das Pontes, Guerra Vilaboy, Sergio: «A represión fascista nas Pontes
en 1936», Hume. Revista de Estudos Históricos Locais, 7, 2014, pp. 12-54.
O portal é accesible en http://nomesevoces.net e a base de datos de vítimas en http://
vitimas.nomesevoces.net.
Míguez Macho, Antonio: O que fixemos en Galicia. Ensaio sobre o concepto de práctica xenocida, Ourense, Difusora de Letras, Artes e Ideas, 2009; Xenocidio e represión franquista
en Galicia, Santiago de Compostela, Edicións Lóstrego, 2009; La genealogía genocida del
Franquismo. Violencia, memoria e impunidad, Madrid, Abada, 2014.
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e aos verdugos.4 Cabe mencionar tamén a emerxencia doutras análises que
escapan a esa dualidade analítica e se orientan cara a outros aspectos relacionados cos acontecementos do período, como a dos intermediarios na
violencia ou a dos espazos onde se levou a cabo.5
Neste senso, o texto que segue aborda a cuestión dos golpistas e o cambio de dinámicas socio-políticas, pero tamén a das vítimas e outro tipo de
axentes que se involucran, participan e conviven cos procesos violentos que
se irán explicando. No eido metodolóxico, para desenvolver o noso estudo,
optouse por privilexiar o uso das fontes primarias e deixar o material bibliográfico como apoio e sustento da interpretación histórica. Deste xeito,
o lector atopará referidas variadas fontes do chanzo provincial e municipal
como a documentación do Goberno Civil da Coruña, dos plenos do Concello ou prensa de tirada rexional da época, pasando por causas militares
nas que participan gran parte da sociedade en función dos diferentes roles que desempeñaron na comunidade. Emprégase tamén documentación
a nivel estatal custodiada polo Archivo General de la Administración (Alcalá
de Henares) e recórrese ás ferramentas dispoñibles no Portal de Archivos
Españoles (pares). Finalmente, hai que mencionar de forma destacada os
fondos de distintos proxectos de iniciativa galega de variada procedencia:
Consello da Cultura Galega, Nomes e Voces, e Terra e Memoria.6
4

5

6

Fernández Prieto, Lourenzo e Artiaga Rego, Aurora (eds.): Otras miradas sobre golpe,
guerra y dictadura. Historia para un pasado incómodo, Madrid, Catarata, 2014; Fernández
Prieto, Lourenzo e Míguez Macho, Antonio (eds.): Golpistas e verdugos de 1936. Historia
dun pasado incómodo, Vigo, Galaxia, 2018.
López Sánchez, Conchi e Trillo González, Magali: «Las actitudes sociales ante el
golpe: la ‘intermediación’ a través del caso de Bueu (Pontevedra)», en Míguez Macho,
Antonio (ed.): Ni verdugos ni víctimas. Actitudes sociales ante la violencia, del Franquismo
a la dictadura argentina, Granada, Comares, 2016, pp. 101-119; García Ferreira, Rafael
e Míguez Macho, Antonio: «Lugares de violencia y lugares de memoria: una perspectiva desde el caso de Santiago de Compostela (1936-1946)», en Alcántara, Manuel et al.
(coords.): Historia y patrimonio cultural. Memoria del 56º Congreso Internacional de Americanistas, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2018, pp. 1.312-1.321.
http://terraememoria.usc.gal. Este proxecto é un portal web que reúne os fondos de memoria oral dos grupos de investigación Histagra, HistAmérica e HISPONA. Trátase de
preto de 2.000 entrevistas que proceden do proxecto Nomes e Voces e Historia Oral de
Galicia.
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Algunhas notas sobre a política republicana nas Pontes: dos agrarios aos golpistas
«A política conveniente non é, é moi divertida porque cando tiñas unha
pelexa e a gañabas, era unha festa».7

Abril de 1931 trouxo a convocatoria e celebración de eleccións municipais
no Estado español. Tras a caída da ditadura dos anos vinte, a posición do monarca quedaba desgastada por estar ligada á experiencia ditatorial. Para cumprir co programa electoral do almirante Aznar convócanse eleccións municipais co obxectivo de activar as antigas redes caciquís, propias do sistema da
Restauración, xa que se pensaba nunha volta ás dinámicas políticas previas
á irrupción de Miguel Primo de Rivera. Nas grandes cidades e capitais de
provincia –á excepción de Lugo– non houbo discusión, pois as candidaturas
republicanas saíron triunfantes fronte ás monárquicas. Nun extremo temos
as notables maiorías que acadan en cidades como A Coruña –34 republicanos
e 5 monárquicos– e, do outro, os empates que logo serán resoltos nas cidades
de Vigo e Ourense. Non obstante, esas redes clientelares si se activaron, en
maior ou menor medida, en núcleos de poboación menores, non ligados ás
grandes urbes, se non ao ámbito rural.8
As Pontes de García Rodríguez é un dos exemplos da activación destas
redes, pero tamén da configuración dunha candidatura de espírito reformador, que ambicionaba o cambio e quería desvencellarse dos vellos políticos da
Restauración. Así, nas eleccións do 12 de abril de 1931 no concello das Pontes
triunfan 10 agrarios sobre 3 liberais. A recuperación da estrutura caciquil era
denunciada pouco despois das eleccións, o día 20 de abril o comité local da
Organización Republicana Galega Autónoma (orga) manifestaba ao gobernador civil a súa contrariedade porque aqueles concelleiros que foran escollidos
7
8

Terra e Memoria, entrevista n.º 195 a José Vilaboy Pajón, realizada por Manuel Souto
López nas Pontes o 02-viii-1989.
Grandío Seoane, Emilio: A Segunda República en Galicia. Memoria, mito e historia, Vigo,
Edicións Nigratea, 2010.
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mediante estes métodos foran incorporados á corporación municipal. Noutro
escrito ao gobernador, outro grupo de veciños denunciaban irregularidades
nas mesas electorais, chegando ao extremo de facer notar que varios dos interventores das mesas estaban «provistos de palos dentro del colegio».9
Neste concello, a candidatura agrario-republicana encabezada por José
Vilaboy oposta á dos intereses da vella política sairá triunfante. A pesar das
irregularidades denunciadas no proceso electoral que acabamos de mencionar, disporase á fronte do Concello unha comisión xestora e Vilaboy non
será nomeado alcalde definitivamente até despois da celebración dunha
nova quenda electoral o 8 de xuño.10 Este grupo dominará o poder local até
xuño de 1936 mediante unha xerarquía piramidal –que ía dende o alcalde
até os veciños, pasando polos concelleiros– que parecía actuar para satisfacer os intereses da súa propia rede, precisamente obedecendo ás aínda non
caducas estruturas caciquís.11
En 1935 elévase un expediente ao gobernador civil que nos permite explicar esta situación. Un grupo de veciños, a priori socioprofesionalmente
contrarios á corporación local («profesionais, comerciantes, propietarios,
labradores, etc.»), expoñían unha serie de queixas relacionadas coa actividade da corporación, facendo notar a mala xestión que se estaba a levar
a cabo dende catro anos atrás. As faltas que se expoñían non eran poucas:
irregularidade nas contas municipais dende 1923, débedas a veciños, detencións ilegais e exclusións do padrón municipal, o que parecía marcar a
política clientelar que se viña desenvolvendo dende o concello.12
Este expediente tamén facía notar a situación do secretario do Concello,
Marcial Lens Pita, do que se sinalaba a súa incompatibilidade no posto coa súa
9

Arquivo do Reino de Galicia (ARG), Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos,
G-2755.
10 Souto López, Manuel: «II República nas Pontes de García Rodríguez, 1931-1936: os agrario-republicanos («pitistas»)», Cátedra. Revista Eumesa de Estudios, 9, 2002, pp. 157-178,
esp. pp. 157-159.
11 Ibid., p. 160. Véxase tamén Grandío Seoane, Emilio: Caciquismo e eleccións na Galiza da
II República, Vigo, A Nosa Terra, 1999.
12 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, g-2712.

15

profesión de farmacéutico. A situación do secretario será unha problemática
que estará presente durante todo o período republicano. Lens fora nomeado
para ese posto en 1921. A comisión xestora xurdida despois das eleccións de
abril xa facía notar as irregularidades que se deran no seu nomeamento, pero
non tiña atribucións para destituílo, polo que conservará o posto incluso despois da denuncia das trabas que Lens estaba a poñer ao seu traballo.13
En calquera caso, o escrito do Goberno Civil no que se pedía ao Concello que se rendesen contas das acusacións non recibía resposta. As queixas
tampouco deberon de preocupar demasiado na Coruña, pois non se tomou
medida ningunha contra o alcalde ou a corporación local, nin se fixo nada
por investigar a situación do secretario. A súa situación xa fora denunciada
durante todo o período republicano sen que se resolvera en ningún momento. En 1933 mesmo chegou a impoñerselle unha multa ao alcalde, que non
daba resposta ás peticións do Goberno Civil de regular a situación. Marcial
Lens, en realidade, formaba parte dunha estrutura maior, pois era parente
do deputado Leandro Pita Romero14 e ao seu servizo estaban as prácticas
caciquís que levaba a cabo a estrutura que coroaba o alcalde Vilaboy.15
13 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, G-2755.
14 Leandro Pita Romero nace en Ortigueira (A Coruña) en 1898. Cursou estudos de mestre na Escola Normal da Coruña. Licenciouse en Dereito na Universidade de Santiago de
Compostela e posteriormente exerce na Coruña e en Madrid. As súas redes de influencia
esténdense até a comarca de Ortigueira onde alcanza gran recoñecemento como agrarista durante a última época da ditadura de Primo de Rivera. Foi presidente da federación Agraria de Ortigueira e da Asociación Provincial de Gandeiros da Coruña. Na prensa
tamén era recoñecido pola súa faceta galeguista; ademais, participou como redactor en El
Liberal (Madrid) e dirixiu El Orzán (A Coruña). Foi oficial da Cámara Oficial de Comercio,
Industria e Navegación de A Coruña. Na súa carreira política destaca o cargo de ministro
de Mariña en 1933, Ministro de Estado en 1934; tamén foi embaixador na Santa Sé. Cando
comeza a guerra civil emigra a Arxentina onde se dedica á avogacía e a escribir en importantes xornais de Bos Aires, onde falece en 1984 en Barreiro Fernández, Xosé R.
(coord.): Parlamentarios de Galicia. Biografías de deputados e senadores (1810-2001), Tomo
ii, Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia e Real Academia Galega, 2001, pp. 54.55.
Para máis información sobre este personaxe e o agrarismo na comarca de Ortigueira ver:
Rosende Fernández, Anxo M.: «O agrarismo ortegano, o «pitismo» e As Pontes», Hume.
Revista de Estudos Históricos Locais, n.º 9, 2016, pp. 205-22.
15 Souto López, Manuel: «ii República…», pp. 160, 162. Sobre as redes caciquís na ii República ver: Grandío Seoane, Emilio: Caciquismo e elección na Galiza da ii República…;
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Esta pirámide desaparece en 1936, xa antes do golpe de Estado de xullo,
e a causa de que a trama agraria chegue a súa fin non é única. Por un lado
déronse condicionantes políticos: Leandro Pita Romero, valedor desta estrutura nas Pontes, non logra ser elixido deputado nas eleccións de febreiro
de 1936; por outra banda, Casares Quiroga completaba a súa integración en
Izquierda Republicana e incorpórase á coalición da Fronte Popular, formación gañadora das devanditas eleccións. Hai que facer notar que Pita Romero, próximo a Casares, tomará distancia durante o denominado Bienio
Negro (1933-1935), momento no que aproximou posturas cos gobernos radical-cedistas. O colofón desta nova tea de araña era a cada vez maior presenza de Izquierda Republicana nas Pontes a través de Servando López Cao.
En xuño de 1936 os acontecementos precipítanse. O Goberno Civil da Coruña daba por suficientes as diversas queixas que se lle formularan sobre o
devir do Concello nos anos anteriores e destituía por completo á corporación
baseándose na súa falta de obediencia á súa superioridade:
Vista la actuación de la Corporación municipal de PUENTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, abiertamente en pugna con el actual régimen, y manifiesta desobediencia a las órdenes de las autoridades superiores y en
constante incumplimiento de la ley, lo que propende a graves alteraciones del orden público y a la indefensión de los ciudadanos que no
encuentran en ella el debido amparo en sus personas, bienes y derechos: -Considerando; que tan irregular actuación crea una situación
asaz peligrosa para la paz pública, a la que hay que poner remedio inmediato. -Y usando de las atribuciones que me estás conferidas: HE
ACORDADO suspender en el cargo de concejal a todos los ediles que
consituyes actualmente la referida Corporación municipal; (...)

Grandío Seoane, Emilio e Rodero, Joaquín (eds.): Santiago Casares Quiroga, la forja de
un líder, Madrid, Eneida, 2011.
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Cesarán inmediatamente los concejales que componen la Corporación Actual, y de modo inmediato habrán de posesionarse los interinos nombrados, constituyéndose con estos el nuevo Ayuntamiento,
para cuyos efectos se nombra Delegado de mi autoridad a Don Enrique
Pérez Dopico, que lleva la credencial que para este cometido con esta
fecha se le expide.
La Coruña 1º de junio de 1936
El Gobernador civil16

Esa «pugna con el actual régimen e a manifesta desobediencia a las órdenes
de las autoridades superiores» ía referida, sen dúbida, á estrutura formada
dende a cúpula da corporación de Vilaboy e á reiterada falta de resposta ante
as reclamacións dos veciños e os requirimentos do Goberno Civil. Una nova
corporación local será designada no mesmo escrito que vimos citando, tomando posesión na sesión do día 2 de xuño, en efecto, baixo a presidencia do
delegado do Goberno Civil Pérez Dopico, e sendo escollido alcalde o home
forte de Izquierda Republicana na vila, o citado Servando López Cao, ao tempo que é destituído o secretario municipal, Marcial Lens.17 O novo secretario da corporación municipal nomeado tras o Golpe, José Durán, emitirá un
informe en novembro de 1936 para estudar tanto a situación económica do
Concello (da que apuntaba que existían anomalías dende, cando menos, 1927),
ademais doutras irregularidades relacionadas, como a suplantación de sinaturas de funcionarios.18
Durante os anos republicanos dáse unha continuidade da corporación
municipal agraria dende xuño de 1931 até xuño de 1936, incluso sobrevivindo ás múltiples denuncias e peticións que se viñan facendo, tanto por parte
dalgúns veciños como do Goberno Civil, que mesmo chegou ao extremo de
multar ao propio alcalde por non responder este aos seus escritos e ordes.
16 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, G-2727.
17 Libro de Actas do Pleno do Concello das Pontes de García Rodríguez, en Galiciana, 02-vi1936.
18 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, G-2727.
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En chegado a xuño de 1936, coa perda do valedor dos agrarios Pita Romero e
a maior presenza de Izquierda Republicana na vila, o gobernador civil resolvía a destitución da corporación. A nova xestión local tería pouca marxe para
actuar, aínda que tivo tempo de amosar o seu apoio ao proceso estatutario
galego.19 Tamén foron eles os que destituíron a Lens Pita a quen acusaban
de «desobediencia, coacción, insubordinación y amenazas de muerte».20 O
posterior triunfo do golpe de Estado de xullo traería consigo toda unha nova
xeira de dinámicas que arrastrarían á destitución, como en tantos outros
lugares, desta corporación.

O 18 de xullo como punto de inflexión
O golpe militar de xullo de 1936 foi un punto de inflexión para España,
Galicia e As Pontes. A sublevación, encabezada por militares e secundada
pola Garda Civil e formacións como Falanxe, carlistas e diversos persoeiros conservadores de Renovación Española e a ceda, triunfou en poucos
días en Galicia. Isto supuxo que os cambios sociopolíticos non se fixeran
esperar. As diferentes dinámicas que se xeraron dende finais de xullo teñen
puntos en común, pero tamén particularidades segundo o lugar referido,
pois as diferenzas veñen dadas polas especificidades dun ou doutro sitio:
as formacións políticas que actuaran, a presenza ou non de militares ou falanxistas ou a disposición dos veciños a actuar dun xeito ou doutro. Se ben
hai trazas comúns a todo o territorio, é importante sinalar que as diferenzas
viñeron dadas, no seu momento, polas características locais previas. Neste
caso, as que se desenvolven nas Pontes e bisbarra.
19 Libro de Actas do Pleno do Concello das Pontes de García Rodríguez, en Galiciana, 15-vi1936 e Cabo Villaverde, Miguel: O agrarismo, Vigo, Edicións A Nosa Terra, 1998.
20 Libro de Actas do Pleno do Concello das Pontes de García Rodríguez, en Galiciana, 08vii-1936 e Beramendi, Justo: De provincia a nación. Historia do galeguismo político, Vigo,
Xerais, 2007.
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O cambio de dinámicas: poder local e vida cotiá
Na provincia da Coruña había, á altura de 1936, tres núcleos urbanos que
foron nomeados Delegacións de Orde Pública, o que significaba que contaban cunha área xeográfica na que se expandía o seu poder. Estas urbes eran
A Coruña, Santiago de Compostela e Ferrol. As Pontes quedará englobada
na área de Ferrol, xunto á cidade dende a que chegará a sublevación á vila
que nos ocupa. Dita delegación, o día 22 de xullo envía un militar retirado
pola lei Azaña –como tantos outros que colaboraron no Golpe–, Francisco
Adalid Campos, que se fará cargo do mando militar da vila. A continuación
forma unha milicia «para el sostenimiento del orden y persecución de los
huídos» composta persoas que coñecía por ter residido nas Pontes durante
bastante tempo:
Don Felipe Pimentel Núñez (médico), Narciso Corral Ocampo (falangista), Luís Blanco López, Manuel Prieto López, Jesús Castro López,
José Soto Rego, José Blanco Piñeiro, Antonio Gómez Otero, José Gómez
Bouza, Francisco Bellas Rivera, José Seoane López, José López Martínez, Manuel Iglesias Vales, José Bellas Barros, Manuel Pernas Cal,
Constante Freire, César Casal, Nazario Lopez, Manuel González Vales,
José Varela Hyde, y Fernando de la Fuente, que serían armados para
que se dedicase por todos los medios a su alcance al mantenimiento
del orden de dicha Villa, a fin de evitar que esta cayese en poder de las
hordas marxistas, y además que cooperase con la mayor intensidad
con la Guardia Civil de dicho pueblo para la persecución de huídos y
desafectos a la causa nacional.21

21 Arquivo Intermedio Militar Noroeste (AIMNOR), Causa 133/42 contra Narciso Corral
Ocampo e outros, folio 40. Esta causa foi instruída contra Narciso Corral para esclarecer
os feitos relacionados co asasinato da familia Ramos Ferreiro. O declarante que citamos
é o propio Francisco Adalid Campos, recordando como sucedeu a súa chegada á vila tras
á sublevación.
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Como vemos, os actores con maior presenza na esfera pública pasan a
ser outros diferentes dende finais de xullo. A cadea de mando estará encabezada pola comandancia militar de Ferrol, que á súa vez designaba a Adalid
Campos como máxima autoridade para a vila das Pontes. Á fronte da milicia
formada para a persecución dos considerados desafectos estaba o comandante do posto da Garda Civil local, Ramón Sillero.22 Este corpo de seguridade colaborara na preparación do golpe de Estado –sobre todo dende A
Coruña– e ocupara postos de relevancia tanto para a reformulación política
posterior ao Golpe como para a dirección das dinámicas de violencia xeradas desde ese momento. Proba disto foi a designación de González Vallés,
tenente coronel, para o posto de gobernador civil e a do capitán Victoriano
Suanzes Suanzes como delegado de Orde Pública de Ferrol.23
As tarefas de control leváronse a cabo de forma combinada pola dirección
militar nomeada, a supervisión da Garda Civil local e a acción da milicia formada, á que se sumaban tropas do Rexemento de Infantería Mérida número
35, encargado de armar aos milicianos e de efectuar labores de recoñecemento entre o 28 de xullo e o 1 de agosto.24 Estas accións non se demoraron demasiado no tempo, xa que a resistencia aos golpistas foi mínima: os agrarios
da corporación republicana atopábanse na Coruña no momento de estourar
a sublevación negociando no Goberno Civil a posesión, de novo, do Concello,
e ao chegar á vila esta estaba totalmente controlada.25 Non obstante, a milicia
formada non só tiña como obxectivo o control da poboación, tamén a persecución de fuxidos, segundo as declaracións de Adalid Campos.26
22 Ibíd.
23 Grandío Seoane, Emilio: «A Coruña, o puntal roto da República», en Emilio Grandío
Seoane (ed.): Anos de odio…, pp. 17-114, esp. pp. 24, 44-45.
24 El Correo Gallego, 29-vii-1936, p. 1 e 01-viii-1936, p. 8.
25 Terra e Memoria, entrevista n.º 92 a José Vilaboy Pajón, realizada por Manuel Souto López
nas Pontes o 15-i-1989. A modo de anécdota: Vilaboy e os seus acompañantes volverían As
Pontes cun permiso militar unha vez que estes tomaran posesión do goberno; de camiño
teríanse topado cun grupo de afíns á República bloqueando a estrada e, ao ensinarlles a
estes a documentación expedida polos militares, terían tomado a Vilaboy e ao resto por
«fascistas».
26 Souto López, Manuel: «ii República…», p. 169; AIMNOR, Causa 133/42..., folio 40.
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Neste clima, déronse verdadeiros episodios de violencia na vila, entre os
que destaca o caso da familia Ramos Ferreiro. Posteriormente retomaremos
esta cuestión xunto coas demais manifestacións da violencia nas Pontes: perseguidos, asasinados, depurados, encausados, etc.
Tamén para aqueles aos que a violencia non bateu de forma directa, a vida
cambiou en diferentes aspectos. O pontés Francisco Silva Prieto, ferreiro e
labrador, recorda que na segunda metade de 1936 pasou a traballar máis tempo no taller que no agro, pois a recente chegada da «división» reclamou o seu
taller para a reparación de coches do novo poder. Recorda, tamén, como se
desenvolveron as requisas de diversos materiais no centro de artesáns do
que era socio e a intensa actividade da Garda Civil para «recoller de todo». O
día a día sufrira cambios, o traballo daqueles que foran enviados á fronte de
guerra era substituído polo das mulleres e polo dos máis cativos. Había moita
escaseza sobre todo pola ausencia de pan, pois podían pasar meses sen poder
obtelo. Tamén recorda as feiras, un espazo de reunión moi singular e relevante para a vida económica e social do concello que tampouco escapou aos
efectos da violencia golpista. A mediados de agosto do 36, na praza de América, lugar onde se celebraba a feira, queimáronse todos os libros da escola
construída grazas ás achegas dos emigrados. Uns días despois, os falanxistas
disolveron a feira a tiros e desmantelaron o mercado para que non circulara
entre as xentes o «rumor» de que o golpe de Estado fracasara. A radio estaba
prohibida, polo que un dos poucos medios que quedaban para a transmisión
de información era o «boca a boca».27
Non obstante, tras ditas irrupcións a feira seguiu funcionando malia non
haber moitos produtos que mercar debido á carestía de certos alimentos. Non
era o caso da carne nin das patacas, o que facía que non tivesen demasiados
problemas para comer a diario. Esta situación prolongouse e agudizouse na
década dos corenta; con todo, a feira das Pontes chegou a ser das máis concorridas da rexión. As mulleres eran as que ían vender os excedentes que
27 Terra e Memoria, entrevista n.º 2173 a Antonio Castro Ferreiro, realizada por Antonio
Míguez Macho nas Pontes o 21-xi-2006.
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Fotografía 1.

Feira nas Pontes, 1942.

As fotografías 1, 2 e 3 proceden de
«Daquela As Pontes», un proxecto
do Concello das Pontes para
recuperar a memoria histórica a
través da fotografía. Dispoñible en
http://daquela.aspontes.org/es/
photos. O noso agradecemento polo
envío das fotografías sen marca de
auga.

proviñan das tarefas de labranza tal e como podemos apreciar na fotografía 1;
mentres os homes eran os encargados de ir vender os animais á feira do gando. Un fenómeno que estivo moi presente na sociedade da retagarda galega
foi o estraperlo; no caso desta vila, dita testemuña recorda que afectou especialmente aos medicamentos, un produto ao que moi poucos tiñan acceso.28
Como vemos este cambio de dinámicas ten múltiples facetas e afecta
tanto ás persoas e ás relacións sociais, como aos espazos e festividades lo28 Terra e Memoria, entrevista n.º 196 a Francisco Silva Prieto, realizada por Manuel Souto
López nas Pontes o 03-x-1989.
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Fotografía 2. Desfile do Entroido

nas Pontes pola rúa onde se
apreza a Casa Nistal. 19341936.

cais. Na fotografía 2 podemos apreciar un desfile de Entroido polas rúas
das Pontes durante a derradeira etapa da República; unha celebración que
sofre múltiples cambios, trastornos e incluso prohibicións durante a ditadura franquista. Ao fondo da imaxe, podemos apreciar a Casa Nistal, un establecemento –rexentado por Avelino Nistal Nistal ata a súa morte en 1940,
cando súa muller, Primitiva Nistal Pérez, toma a batuta– que aglutinaba as
funcións de taberna, ultramarinos e ferraxería que tamén sufriu os lategazos da violencia golpista. Recorda o pontés Antonio Castro que, como centro
de reunión local, se adoitaba escoitar a radio e nos anos da Segunda Guerra
Mundial era frecuente a sintonización da londiniense bbc. Non obstante, os
falanxistas locais descontentos con este feito impoñen a emisión da Radio
Nacional Española, incluso chegando a clausurar temporalmente o local. Tal
e como vemos, as relacións sociais e a convivencia alteráronse en diferentes
planos, mesmo as formas de vivir a relixiosidade. Recorda a mesma testemuña que «o máis triste que podemos dicir é que a que foi testigo de todo
foi a virxe do Carme, á virxe do Carme tocoulle de ver desfilar os republicanos e despois os falangistas». A fotografía 3 amosa a estética dunha procesión na que se ve a praza do Cruceiro á altura dos anos corenta. A virxe do
Carme facía un percorrido no que baixaba dende a capela do Carme e ao día
seguinte subía ata a igrexa de Santa María.29
29 Terra e Memoria, entrevista n.º 2173...
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Fotografía 3. Procesión

da Virxe do Carme nas
Pontes na década dos
anos corenta.

Se as novas dinámicas xeradas polo Golpe no concello establecían unhas
novas pautas de convivencia social, tamén alteraron a xerarquía de mando,
a conformación das forzas de control da orde pública e a reconfiguración do
panorama político. O exemplo máis evidente foron os cambios que se deron
de forma inmediata na corporación local, pois en ningún caso se contemplaba a permanencia no cargo de elementos relacionados coa Fronte Popular,
como eran os integrantes de Izquierda Republicana nomeados en xuño para
presidir a xestora municipal. Se xa o día 22 de xullo era nomeado o comandante militar e organizada a milicia, o día 29 dese mes era nomeada, baixo
a tutela do delegado militar –Francisco Adalid Campos–, unha nova corporación que substituía á republicana, presidida por José Sierra Casal, tenente
artilleiro da armada. Posteriormente tamén exercerá como alcalde o propio
Adalid Campos, entre finais de novembro de 1936 e comezos de febreiro de
1937, momento no que se volve nomear un novo alcalde.30 Ao igual que foi frecuente que o cargo de delegado de Orde Pública fora copado por gardas civís
nos primeiros momentos tras o golpe de Estado, tamén o foi que militares
retirados foran designados para as alcaldías. Adalid Campos será recompensado polos seus servizos e ascenderá na escala de mando da garda municipal
das Pontes a mediados de decembro de 1936, posto no que permanecía aínda
30 Libro de Actas do Pleno do Concello das Pontes de García Rodríguez, 01-xii-1936; 02-i1937 en Galiciana.
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nos anos corenta, cando declaraba na causa militar incoada para As Pontes,
en 1942, co fin de esclarecer feitos ocorridos en agosto de 1936.31
No sucesivo, dende a toma de poder polos golpistas, a elección das novas
corporacións farase, en principio, en base ao pasado político ou apolítico dos candidatos. Aqueles que pertenceran ou estiveran relacionados coa
Fronte Popular quedaban, en principio, automaticamente descartados para
ocupar o cargo de alcalde ou de concelleiros. O cambio de dinámica é inmediato. Se na República as corporacións municipais eran nomeadas polos
gobernos civís en base ás formacións que lideraran o goberno de Madrid,
tras o golpe de Estado a forma de escollelas mudará de xeito significativo.
Seguirán sendo os gobernadores civís os que propoñan as corporacións,
pero para valorar a validez ou non dos seus membros botarán man de autoridades locais, máis achegadas aos escollidos, co fin de que os nutriran de
informes sobre a súa actividade e adhesión ao Alzamento e así asegurarse
que eran de confianza. Sirva de exemplo a renovación da corporación en
xuño de 1940: A xefatura provincial da Falanxe propuña unha serie de nomes para a formación da nova corporación, sinalando que se trataba dun
núcleo «formado por afiliados a F.E.T. y de las jons, excombatientes, Caballeros Mutilados y cargos directivos de la Organización residentes en lugares limítrofes a Puentes de García Rodríguez». A continuación, coa proposta
enriba da mesa, o gobernador civil solicitaba ao xefe da comandancia da
Garda Civil informes sobre todos os individuos que foran propostos como
alcalde e concelleiros. A resposta, que se demorou uns días, era a seguinte:
En contestación a su respetable escrito del Negociado 1º, número 764,
fecha 28 del mes anterior, relacionado con informes de los vecinos del
Ayuntamiento de Puentes consignados al margen; tengo el honor de
participar a V. E. Que el elegido para Alcalde, D. Jesús Cabaleiro Vilaboy,
propietario, es de buena conducta y antecedentes político-sociales, no
militando en partido político alguno del Frente Popular ni simpatizando
31 AIMNOR, Causa 133/42…, folio 40.
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con sus teorías, elemento de orden y considerado en aquella localidad
como buen vecino y de solvencia, poseyendo una cultura mediana que le
permite ocupar el cargo que se le asigna. En cuando a D. Narciso Corral
Ocampo. Bachiller, no constan antecedentes desfavorables respecto a
su conducta, y sobre su adhesión al Movimiento, fué el primer militante
con anterior al mismo en F.E.T. y de las jons, organizador de Falange
en Puentes, cooperando con la fuerza en aquel Puesto en los primeros
momentos de iniciado el Alzamiento, su capaidad para el desempeño
del cargo que se le propone, posee la suficiente. Referente a los demás
señores que figuran relacionados, todos ellos son de buena conducta
y antecedentes políticos y afecta a la Causa, siendo la capacidad de estos mediana, y poseídos de buena voluntad harán una labor eficaz en la
buena marcha de la Administración Municipal.32

O informe reitera o dito anteriormente: para os cargos públicos foi nomeada xente de confianza, sen un pasado político de esquerda ou sen antecedentes políticos, de boa conducta ou afectos ao novo poder. O cargo de
alcalde, non obstante, non será ocupado por Cabaleiro Vilaboy, que aludía
falta de preparación para desempeñalo, que a súa residencia na vila era tan
só temporal, e pola «incompatibilidade» con Narciso Corral Ocampo, falanxista e membro da milicia local. As súas razóns:
1ª, porque he sido sorprendido con este nombrabiento para el que me
creo incapacitado por mi ignorancia y falta de preparación para desempeñarle con dignidad lo que impediría al propio tiempo que otras
personas más capacitadas puedan desempeñar con acierto.
2ª. Porque mi residencia en este no es más que temporal y motivos
familiares me obligan a ausentarme de la localidad, tal vez definitivamente, y
32 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, G-2864.
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3ª. Por mi incompatibilidad con D. Narciso Corral Ocampo, persona a
quien el pueblo repudia por su caracter revoltoso e inmoral y de quien
dudo vaya a la corporación con sanas intenciones de servir al Municipio y a la Patria.33

O propio Corral Ocampo pretendía ser escollido alcalde ante a negativa
de Vilaboy, pero a súa «incompatibilidade» non debía de manifestarse só
con este, denegándoselle a proposta e nomeándose provisionalmente a Manuel Ferreiro Bouza, de novo nada conforme coa elección.34
A confianza nas figuras escollidas para estes postos, non obstante, podía
crebarse, e as consecuencias podían ser enormes a pesar de ter pertencido
ao Movimiento. En decembro de 1937, tanto o alcalde da vila, Fernando Fernández Freire, como o secretario municipal, José Durán, eran destituídos
por orde do gobernador civil debido ás irregularidades que detectaba na súa
xestión, «anomalías administrativas y actos caciquiles», impoñéndoselles
multas de cinco mil pesetas a cada un deles.35 De pouco valera a Fernández a
confianza que depositaran nel,36 nin a José Durán ter realizado o estudo para
aclarar as contas municipais das anteriores corporacións que recollía datos
dende 1923, nun exhaustivo informe presentado á corporación.37
Tal e como se pode observar, as dinámicas de poder local viraron definitivamente nos últimos meses de 1936. Dunha República na que os agrarios
rexeron a casa consistorial en base ao seu valedor, Pita Romero, e a políticas
con reminiscencias caciquís, pasamos á elección das xestoras municipais en
33 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, G2864.
34 Libro de Actas do Pleno do Concello das Pontes de García Rodríguez, 23-VII-1940, en
Galiciana.
35 El Compostelano, 22-xii-1937, p. 2.
36 Fernández Freire era nomeado alcalde na sesión do dous de xaneiro de 1937 polo gobernador civil, a proposta do alcalde sainte, Adalid Campos. Libro de Actas do Pleno do
Concello das Pontes de García Rodríguez, 02-i-1937, en Galiciana.
37 Posteriormente, retomaremos esta cuestión e entraremos en profundidade na análise
da natureza desa multa, en relación ás múltiples manifestacións da violencia golpista nas
Pontes.
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base a criterios de confianza e á non pertenza pasada a grupos políticos non
afíns á sublevación. A comunicación vertical –dende as altas instancias do
poder provincial até os mandos locais– e a elaboración de informes eran os
mecanismos que se empregaban agora para a elección dos cargos políticos,
e dentro destas novas dinámicas cobraban relevancia actores que antes non
a tiñan: a Garda Civil, a Falanxe, os delegados militares, etc. Como sabemos,
algúns conseguiron progresar socioprofesionalmente grazas a esta oportunidade que se lles presentou despois de xullo de 1936; outros, pese ao que nun
primeiro momento o fixeran, acabaron enfrontados co novo réxime e apartados da vida pública, caso de Fernández e Durán. Finalmente, houbo outros
que se viron apartados da vida pública e aos que se lles abriron expedientes
de investigación que se demoraron anos.38
Os casos de Marcial Lens Pita e Narciso Corral Ocampo son dous exemplos moi claros do cambio de dinámicas que implicou o golpe de Estado e
o que se sobreveu despois. No referido ao primeiro, atopámonos cun funcionario de longo percorrido no municipio, que se ve relegado do seu cargo coa chegada dos golpistas; e no segundo, unha persoa que buscou unha
posición privilexiada dentro da nova orde por todos os medios, chegando a
acadar certos éxitos pero cun desenlace final moi diferente ao que buscaba.
Lembremos que Lens Pita fora nomeado secretario do Concello das Pontes
en 1921; a xestora de maio de 1931 tentara suspendelo do cargo, pero continuou
no seu posto até 1936. En realidade, Lens parecía beneficiarse do seu parentesco con Leandro Pita Romero, o «padriño» da corporación agraria, feito que lle
valeu para conservar o seu posto de traballo a pesar das múltiples irregularidades que se denunciaban no referente á súa xestión e á incompatibilidade do
seu posto coa súa ocupación profesional, a de farmacéutico.
38 Para As Pontes temos casos tanto de afastamento como de ascensión grazas ás novas
dinámicas, que explicaremos a continuación pola súa singularidade dentro da vila: o do
secretario municipal, Marcial Lens Pita, e o do dinámico (e non sempre querido) Narciso
Corral Ocampo. Noutros concellos de Galicia, consultar: Prada, Julio e Grandío, Emilio:
«La gestión del poder local. Viejas y nuevas élites», en Prada Rodríguez, Julio: No sólo
represión: la construcción del franquismo en Galicia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014, pp.
29-59.
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A súa actividade fora denunciada pola xestora de maio do 31 debido ás
irregularidades na súa xestión, sinalándose incluso que podería ter accedido ao posto de secretario de forma irregular no período da ditadura. En
decembro de 1932 era denunciado por Julio Illade Río alegando a incompatibilidade do seu posto; é neste momento no que, ademais, podemos destacar
a protección da corporación –e en especial do alcalde– sobre Lens, pois non
foron contestados os escritos recibidos do gobernador civil para atender á
petición de Illade. Ademais, en 1935, un grupo de veciños –entre os que figura Corral Ocampo–, volven denunciar irregularidades no funcionamento
do concello, entre as cales se atopa a situación do secretario.
A actividade e posición de Lens foi protexida en todo momento pola corporación agraria. Como parente de Pita Romero, exerceu de xeito continuo
na secretaría do Concello sen ver perigar a súa posición, protagonizando
mesmo episodios de insubordinación ante a xestora de maio de 1931 sen que
tiveran ningún tipo de consecuencias. A protección por parte da alcaldía era
tal que levou a Vilaboy a asumir unha multa económica por non contestar os
escritos que se lle remitían dende o Goberno Civil.
Non obstante, en xuño de 1936 é destituído xunto ao resto do pleno. Coa
chegada da nova corporación tras o Golpe, a situación das finanzas e a responsabilidade de Lens comezará a ser investigada. O informe do novo secretario facía constar informalidades e falsidades nas contas municipais
dende os anos vinte até a fin da República, facendo notar a conivencia do
alcalde e a corporación agraria no tocante ás contas. As conclusións ás que
chegaba o informe non deixaban en bo lugar a xestión dos agrarios:
De lo expuesto se deduce que la Corporación Municipal de Puentes
de García Rodríguez, con su Secretario, han simulado y dado carácter
legal a las cuentas municipales de 1930, 1931, 1932 y 1933, suponiendo con ello también formalizadas y aprobadas las anteriores o sea de
1927, 1928 y 1929, que no existen, advirtiéndose una serie de anomalías
con lo que, se han suplantado firmas de funcionarios, alterado la in-
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tagibilidad de los presupuestos, reduciendo y aumentando ingresos y
gastos, dejando de celebrar actas de arqueo y otras veces simulándolas, infringiendo preceptos de inexcusable cumplimiento en los mandamientos de pago, dejando a sabiendas de recaudar cantidades de
impuestos presupuestos, ocultando documentos, fingiendo pagos por
servicios no justificados, unas veces sin acuerdo de la Corporación,
otras rebasando cantidades presupuestas, fingiendo transferencias de
crédito y obscureciendo así la verdad de la Contabilidad Municipal en
perjuicio de la Administración como hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de falsedad en documento público, malversación de
caudales prevaricación e infidiledad en la custodia de documentos.39

O expediente manterase aberto durante anos e resólvese finalmente a
favor de Lens Pita nun momento no que desaparece do Concello e lle perdemos o rastro.40 En todo caso, é significativa a figura deste secretario e a súa
capacidade para sobrevivir dentro da trama clientelar durante a etapa da
ditadura de Primo de Rivera e até a fin da ii República. Co golpe de Estado,
de pouco lle serviría o seu parentesco con Pita Romero ante un novo secretario que quería aclarar a situación das contas municipais e que chegaba a
pedir para Lens que se exercera a «acción criminal correspondiente».41
Un caso completamente diferente foi o de Narciso Corral Ocampo. Este
veciño amosarase contrario á corporación agraria durante a República, elevando queixas sobre as súas actividades nos escritos aos que xa nos temos
referido; unhas reclamacións que, como tamén vimos, non se acabarán de
resolver. Ante o golpe de Estado de 1936, decide apoialo de forma directa en
consonancia á súa pertenza á Falanxe dende decembro de 1935. Posteriormente, forma parte da milicia formada por Adalid Campos para facer efectivo o control da vila a finais de xullo. A priori, o seu perfil semellaba idóneo
39 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, g-2727.
40 Souto López, Manuel: «II República…», p. 169.
41 Ignoramos se nun acto de responsabilidade ou de vinganza, pois como dicíamos, o expediente foi resolto, finalmente, a favor do antigo secretario.
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para os sublevados, pois fora belixerante coa xunta republicana e sumarase á sublevación de forma inmediata e sen vacilacións. Non obstante, a súa
particular personalidade pronto fará que se gañe inimigos incluso dentro do
novo réxime. En febreiro de 1937, a xefatura de Orde Pública emite un informe
no que expón as peculiaridades do seu comportamento, que eran definidas
como un «desequilibrado, por su temperamento exaltado»:
El denunciante se había erigido de mútuo propio en Jefe de Falange
de aquella Villa y como tal venía desarrollando una labor contraproducente, amenazando con denunciar a cuantas personas se le ocurría,
incluso a las de derechas, llegando a imponer por propia iniciativa dos
multas de veinticinco pesetas a dos vecinas de la parroquia del Freijo,
según él, por hacer comentarios desfavorables de Falange, cantidade que dice ingresó en la Tesorería de esta Entidad en Puentes, pero
este extremo no está justificado, pues solo constan dos ingresos por
suscripciones, de 300 y 331 pesetas. Este individuo además de no tener solvencia social ni económica se le juzga desequilibrado, por su
temperamento exaltado y peligroso para usar armas. Es ocasionista
en política y apasionado de la contradicción, con apetencia de mando, pero, sus condiciones y manera de ser, no le permiten desarrollar
labor útil y si solo obstaculizar la de los demás. (...) En la actualidad
está detenido en Puentes a requerimiento del Jefe de Falange de ésta,
si bien se ignoran las causas; también lo fué por la Guardia Civil de
Villalba a raíz del Glorioso Movimiento Nacional, por haberse presentado allí en unión de otros dos sujetos con armas, hasta que acreditó
su personalidad.42

Aínda a pesar de tan desfavorable informe, o seu contacto cos poderes
golpistas non cesou e incluso pasa a formar de dito grupo e loita por ascender no seu seo. Narciso Corral a mediados de 1940 incorpórase á cor42 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, G-2697.
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poración municipal en calidade de concelleiro, e debido á non presenza de
Jesús Cabaleiro –que debía ser nomeado alcalde– esixía que «a su juicio
por ausencia del Sr. Alcalde debía encargarse él provisionalmente de la Tenencia de la Alcaldía para consituír el Ayuntamiento».43 Esta petición foille
denegada; non obstante, posteriormente, dende xullo de 1940 até maio de
1941 exercería como alcalde.
Nunha declaración da causa xudicial instruída contra o propio Corral en
1942, un veciño das Pontes facía constar, de novo, unha folla de servizos aos
veciños da vila nada favorable:
(...) si bien hace constar que tiene con el referido D. NARCISO CORRAL OCAMPO, cierto resentemiento por la forma de ser y de obrar
dicho señor, puesto que desempeñando los cargos de Jefe de Falange (tres veces), Secretario del Juzgado Municipal y Alcalde del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, lejos de granjearse el
aprecio de sus convecinos, solo ha logrado la malquerencia del pueblo en general, por su falta de dotes de mando y abuso de poder...44

Na mesma declaración sinálase a simpatía de Ocampo con Pita Romero,
tornada en confrontación con posterioridade, momento no que pasaría a
facer campaña a favor das dereitas. Isto explica a súa actitude belixerante
coa corporación agraria durante os anos da República. A actitude que parecía amosar Ocampo no día a día contrastaba por completo cos seus esforzos
por ter unha boa relación co réxime: nos inicios do Golpe nas Pontes súmase á milicia que toma o control da vila e en 1939 aparece na prensa como
adulador do réxime, publicándose unha carta súa na que felicitaba o labor
do gobernador civil de Pontevedra e a do propio Franco:

43 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, G-2864.
44 AIMNOR, Causa 133/42..., folio 24.
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Excelentísimo señor gobernador civil de Pontevedra. Excelentísimo
señor: Como español, no puedo menos que permitirme el atrevimiento y dirigirme a V. E. respetuosamente y enviarle mi más calurosa felicitación por su labor patriótica al frente de ese Gobierno Civil.
Al igual que muchos españoles de este municipio y de la provincia,
seguimos con interés su labor patriótica, digna de un digno representante de nuestro glorioso e invicto Caudillo –aún no todos, por desventura-, los que sentimos nuestro verdadero espíritu de españoles y
que lucharemos hasta la muerte al lado de nuestro Generalísimo, al ver
su labor nos sentimos con más entusiasmo para proseguirla, ya que
vemos que aún hay personas que luchan con tesón y que su voluntad
firme e irreductible en los destinos que les han confiado son dignos de
la Nueva España.
Ya lo dijo nuestro Caudillo: «el enemigo interior nos acecha y debemos estar en pie de guerra y descubrirlo», así lo haremos quienes luchamos, antes y durante el Movimiento a las órdenes de Franco, como
estuvimos al lado de nuestro siempre presente José Antonio. España
con sus gobernantes como usted, será una, grande y libre, porque así
lo pedimos y así lo queremos y nos lo demandan nuestros caídos. Dios
conserve la vida de V. E. muchos años para bien de nuestra inmortal
España y V. E. reciba la felicitación más cálida y la adhesión más firme,
como juro a nuestro Caudillo, de este español.45

En calquera caso, os seus esforzos por integrarse nas estruturas de poder do réxime van acompañados da mala consideración que os veciños das
Pontes tiñan da súa persoa. A súa carreira dende 1936 valéralle para ocupar
postos de confianza, pero a súa personalidade e vocación de estar á fronte
do poder valéronlle a inimizade duns e doutros. Pouco a pouco sumaría tales descontentos dentro das altas instancias do poder sublevado que acabaría por ser apartado da nova orde: en xullo de 1937 foi cesado como xefe local
45 El Correo Gallego, 06-vi-1939, p. 2.
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da Falanxe, en maio de 1941 foi apartado da alcaldía, e en outubro do mesmo
ano foi expulsado, de novo, do partido do réxime «por cometer actos denigrantes para la camisa azul».46
En definitiva, estes son dous claros casos de inserción nas dinámicas sociais e políticas pre e post golpe de Estado. Por unha banda, o secretario do
concello, Lens Pita, estaba inmerso na rede clientelar da corporación agraria e isto valeulle para permanecer no cargo, a pesar de que se presentaran
queixas por parte dos veciños. A protección do alcalde e do seu padriño político foi suficiente para seguir exercendo as súas tarefas na administración local: fiscalizaba as accións do alcalde, daba fe das decisións tomadas no pleno
e, sobre todo, controlaba o proceso electoral. Un posto clave que constituía
unha das columnas máis importantes que suxeitaban o edificio administrativo no Concello. Por outra banda, o caso de Corral Ocampo amósanos como a
oposición aos agrarios e o apoio ás novas autoridades valeulle para facer unha
carreira –aínda que curta– dentro do novo réxime, que se vería mutilada pola
súa personalidade e por granxearse inimigos dende todos os postos de responsabilidade que ocupou, séndolle, mesmo, incoada unha causa militar por
asasinato da que finalmente sairía ben librado. Posteriormente retomaremos
esta cuestión e veremos a participación deste personaxe no proceso de implantación da violencia golpista nas Pontes.

A violencia golpista: actores e manifestacións
Consideramos imprescindible comezar por clarificar que entendemos
por violencia do Golpe e retagarda, como distintos momentos do proceso
de toma do poder por parte dos golpistas. En función dos seus diferentes
ritmos de implantación no territorio español –desde o golpe de Estado até
o último parte de guerra firmado por Franco o 1 de abril de 1939– a violencia
adquire diferentes modalidades e conforma diferentes espazos.47
46 La Voz de Ortigueira, 17-vii-1937, p. 4; El Compostelano, 31-x-1941, p.2.
47 Para máis información, consúltese: Espinosa Maestre, Francisco (ed.): Violencia roja y
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Mapa 1. As vítimas en fosas do franquismo. Ano 2011.

De forma tradicional, Galicia forma parte da retagarda golpista onde
aparentemente non houbo loita bélica a consecuencia da «rápida» toma do
poder por parte dos sublevados. Non obstante, é preciso matizar esta cuestión, pois a guerra avanza a diferentes tempos segundo a toma de poder das
prazas militares e a conquista das frontes bélicas, cuestión que se reflicte
nunha morfoloxía desigual da violencia. Isto vese de forma moi clara, por
exemplo, na dispar distribución e conformación das fosas das vítimas do
franquismo. Tal e como podemos apreciar no mapa 1, as comunidades de
Andalucía, Aragón ou Asturias –zonas de conflito bélico de alta intensidade– teñen o maior número e tamaño de fosas e vítimas.48 O caso galego, siazul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010. Juliá, Santos (coord.): Víctimas de la Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy, 1999. Míguez Macho, Antonio: O que fixemos…; Cocho,
Federico: Guerra Civil. Que pasou en Galicia e en España, Vigo, Edicións Xerais, 2011.
48 Este mapa elaborouse ca base de datos do Ministerio de Justicia cas fosas da Guerra Civil
española e a Represión franquista. A maioría dos datos foron proporcionados directamente polos labores realizados pola Administración Central (Presidencia e Patrimonio
Nacional), as administracións autonómicas, como os Gobernos de Aragón, Andalucía e
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Fotografía 4. Muller traballando nas tarefas

de localización e exhumación das vítimas nas
Pontes, 2006. Fondo: Doazón Nomes e voces.

tuado dentro dos territorios considerados como «retagardas puras» onde
apenas houbo loita armada, presenta unhas fosas de diferentes características, están distribuídas de forma dispar e son de menor tamaño, a pesar de
ter unhas das cifras máis elevadas dentro da retagarda nacional (entre 4.000
e 5.000 vítimas).49 Cabe destacar ao respecto que, tal e como se amosa nas
Pontes, se levou adiante unha das primeiras exhumacións das vítimas asasinadas, de forma concreta, catro membros da familia Ramos Ferreiro enteAsturias, os concellos e distintas asociacións privadas (para o caso de Galicia, os datos foron proporcionados por nomesevoces.net). O mapa mostra a localización das localidades
onde se atoparon fosas e o tamaño do círculo o número de vítimas exhumadas. Enlace de
acceso: https://desmemoria.eldiario.es/mapa-fosas/ (última consulta: 17-IX-2019).
49 Fernández Prieto, Lourenzo e Míguez Macho, Antonio: «Nomes e Voces: balance,
preguntas e interpretaciones. Las huellas del golpe de Estado en Galicia», en Fernández
Prieto, Lourenzo e Artiaga, Aurora (eds.): Otras miradas sobre golpe, guerra y dictadura…, pp. 80-110. Para ver o mapa das fosas excavadas en Galicia, consultar: http://www.
nomesevoces.net/gl/mapas-google/lugares-de-enterramento-fosas-escavadas/.
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rrados nunha fosa común do cemiterio local. A Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica foi a encargada, xunto coa axuda de voluntarios,
de levar a cabo a tarefa de recuperar os seus corpos tras a petición por parte dos familiares das vítimas.
En base á anterior explicación, referímonos á violencia golpista e de retagarda por considerar este vocabulario un reflexo da carga conceptual e analítica que agocha: empregouse a violencia a través de diferentes mecanismos e con diferente intensidade para dar o Golpe e conseguir o poder, pero
tamén se empregou para constituír a retagarda e intentar manter o control
até o final de guerra. Dende un primeiro momento, foi moi importante para
os golpistas dar unha aparencia de control, tranquilidade e normalidade
que venderon como froito do seu eficaz labor sanador e pacificador:
En las Puentes de García Rodríguez reina también perfecta normalidad. (...) Ayer por la mañana volvieron a salir carretera adelante fuerzas
militares para hacer un recorrido, regresando sin novedad, no habiendo encontrado elemento rebelde.
Regresó a El Ferrol la columna de fuerzas del Regimiento de Infantería de Mérida 35, que al mando del comandante de dicha Arma,
D. Manuel Calenti Carriles, saliera en viaje de inspección a Puentes de
García Rodríguez. A su paso por los pueblos del recorrido fue aclamada con entusiasmo por los vecinos.
El Ferrol. Hemos de registrar hoy también una completa normalidad en la población y pueblos de la comarca, sin que en una y otros
haya surgido incidente alguno. 50

Así mesmo, en outubro e novembro de 1936, segue a ser importante mostrar ese «buen hacer» para manter o control, un dominio que nas Pontes
se converte nunha realidade de facto coa chegada de Francisco Adalid e a
conformación dunha comisión xestora presidida polo alcalde, José Sierra:
50 El Correo Gallego, 26-vii-1936, p. 1 e 01-viii-1936, p. 8.
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Ayer fue a las Puentes de García Rodriguez el delegado de Orden
Público, capitánd e la Guardia Civil, D. Victoriano Suanzes Suanzes,
acompañado de su secretario el Sr. Álvarez Arenas. El viaje tuvo por
objeto revisar las fuerzas de la Guardia Civil allí destacadas, así como
las de Falange y Milicias de España. Las casas se hallaban engalanadas
con colgaduras, trutándose el Sr. Suanzes un cariñoso y entusiástico
recibimiento, dandose también vitores a España, a la Guardia Civil, al
Ejército, etcetera. Desde el balcón del Ayuntamiento, dirigió la palabra al pueblo, en tonos de acendrado y elevado patriotismo. Habló a
continuación el alcalde D. José Sierra, también en términos de exaltación patriótica. Las dos fueron larga y calurosamente aplaudidos. El Sr
Suanzes fue despedido con iguales manifestaciones que a su llegada.51
Ayer el Delegado de Orden Público, nuestro amigo don Alejandro Nieto, continuando su incansable labor, salió en visita de inspección a los
ayuntamientos de Puentes de García Rodríguez, Ortigueira y Cedeira.
En todos los lugares visitados fue recibido con grandes muestras de
afecto.52

Como vimos máis arriba, a violencia funciona en base a dúas lóxicas que
poñen en relación aos diferentes actores do suceso histórico. Por un lado, as
autoridades golpistas toman o poder segundo un esquema de orde e mando
que discorre de forma vertical dende os vértices superiores aos inferiores.
Esta relación é gradual segundo á capacidade de mando e establécese en
termos bidireccionais; a pauta violenta propia do Golpe e da retagarda vén
dada das instancias superiores do poder cara ás inferiores, estas teñen á
súa vez, certa marxe de subscribirse á consigna (dende a execución á completa omisión). Por outro lado, está a sociedade, o conxunto de cidadáns
sobre o cal os poderes sublevados queren tomar o control. A través de varios
51 El Pueblo Gallego, 04-x-1936, p. 7.
52 El Correo Gallego, 08-xi-1936, p. 2.
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exemplos veremos como os veciños das Pontes conviven, toleran, resisten,
soportan e interactúan co fenómeno violento en función dos diferentes roles que desempeñan na sociedade no ámbito familiar, laboral, político e,
incluso, nas súas actividades de lecer.
Unha vez establecido o punto de partida, pasaremos a explicar o fenómeno nas Pontes en dous aspectos. Por un lado, como funciona a violencia
en base a esas lóxicas verticais e horizontais que se entrecruzan con directrices de orde e de mando e como se plasma no sucedido no concello; e,
por outro, como as múltiples formas e manifestacións da violencia golpista
e da retagarda se prolongan e mesmo se modifican no discurso da ditadura
franquista.
Un réxime tan duradeiro no tempo necesitou adaptarse aos cambios de
circunstancias que, sen dúbida, afectaron aos mecanismos empregados para
manterse no poder. A violencia, tal e como a entendemos, é un concepto amplo e inclúe ademais de agravios físicos outras manifestacións.53 Isto é debido á propia complexidade do termo, pois a capilaridade mediante a que
se introduce na sociedade fai que en certos aspectos poida pasar mais ou
menos desapercibida, tanto nas propias vivencias persoais como nas fontes
históricas.54 Por exemplo, os danos psicolóxicos discorren dentro dun amplo
abano de variedades dende a malleira, o procesamento, a detención, os insultos, o espolio económico e outras formas que deixaron diferentes pegadas no
conxunto da sociedade. O «trauma» da violencia golpista esconde múltiples
vértices entre os que destaca a humillación persoal, os asasinatos ou a alteración da convivencia e das pautas de sociabilidade en base aos novos roles
que cada veciño desempeñou de cara á violencia. As persoas, tanto de forma
voluntaria e consciente, como nun sentido contrario, tiveron que aprender a
53 Algúns dos traballos que analizaron estas cuestións no ámbito galego: Prada Rodríguez, Julio: No sólo represión... ; Prada Rodríguez, Julio: Marcharon con todo: la represión
económica en Galicia durante el primer franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016.
54 Para ver os efectos e o proceso de implantación da violencia na sociedade galega de 1936
ver: Fernández Prieto, Lourenzo: «Represión franquista y desarticulación social en
Galicia. La destrucción de la organización societaria campesina. 1936-1942», Historia Social, n.º 15, 1993, pp. 49-65.
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convivir e asumir o seu propio papel nese novo contexto, así como o desempeñado polos seus conveciños e, incluso, os seus familiares.55
Recoñecemos o carácter heteroxéneo da violencia, non obstante, a pegada das súas manifestacións nas fontes non o é tanto. A veces o rastrexo das
malleiras, das humillacións públicas en torno á figura do rojo, das mulleres
que foron rapadas, das inxestas de aceite de rícino e doutras das múltiples agresións físicas e psicolóxicas é difícil para que poida ser calibrado
de forma numérica como, por exemplo, os procesados en causa xudicial, os
sentenciados a morte, os condenados a cadea perpetua, os absoltos ou os
declarados sobreseídos. Non obstante, a fonte oral permite unha aproximación a estas fórmulas máis etéreas no documento, que permite completar a investigación histórica. Tal e como recorda na entrevista o veciño das
Pontes Antonio Castro: «A represión [unha vez consumado o Golpe] seguiu,
o que facían era multar á xente e moitas veces os cartos non iban para Falange, senón que o gardaban no peto [os falanxistas] (...) Morreron cinco
persoas máis por paos e rícino; tamén houbo dúas ou tres rapadas e moitos
deles foron durmir aos nichos baleiros do cemiterio ou ao monte».56 Precisamente unha das múltiples caras da violencia e das fórmulas empregadas
para exercer o control do poder sobre a poboación foi alteración do cotiá,
por exemplo, o trastorno das pautas do sono e dos ritmos de descanso.
55 Algún exemplo, entre moitos, de como influíu o proceso violento nos comportamentos e
actitudes da sociedade pode apreciarse nos seguintes estudos: Hernández Burgos, Claudio: «De la cultura de guerra a la cultura de la victoria: los vencedores y la construcción de la
dictadura franquista (1936-1951)», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 15,
2016, pp. 123-148; Mir Curcó, Conxita: Vivir es sobrevivir: justicia, orden y marginación en la
Cataluña rural de posguerra, Lleida, Milenio, 2000; ou no de Rodríguez Barreira, Óscar:
El franquismo desde los márgenes: campesinos, mujeres, delatores, menores, Almería, Editorial
Universidad de Almería; Lleida: Edicións de la Universitat de Lleida, 2013. De forma concreta, como a violencia calou no seno familiar: Domínguez Almansa, Andrés, Fernández
Prieto. Lourenzo e Somoza Cayado, Antonio: «¿Qué le pasó a papá? 1936. El poder de la
memoria», XVI International Oral History Association Conference. «Between Past and Future:
Oral History, Memory and Meaningen», Praga, 2009; Hernández de Miguel, Carlos: Los
campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona, 2019.
56 Terra e Memoria, entrevista n.º 2173…
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A investigación cualitativa vai acompañada da cuantitativa, ambas en pé
de igualdade porque son complementarias; aínda así, observar os números
pode darnos claves sobre o acontecido, como é o caso: os datos que presentamos a continuación permiten achegarnos ao papel que xoga As Pontes
como concello da comarca de Ferrol con relación a dous tipos de vítimas
mortais; por un lado, aquelas asasinadas como parte dun proceso sumarial
e, por outro, aquelas que o foron alleas a estes procesos. O estudo de Xosé
Manuel Suárez recolle esta cuestión de forma moi precisa e ilustrativa nas
táboas 1 e 2.
Táboa 1. Vítimas

da represión con domicilio na comarca de Ferrol (1936-1939)
Porcentaxe Executados
de sumamil habiriais sobre portantes
totais

Municipio

Poboación
(de feito,
1930)

Número
total de
vítimas

Executados sumariais

Executados ilegais

Ferrol-Serantes*

47.211

226

86

140

38.5

4.8

Fene

6.540

39

10

29

25.6

5.9

Mugardos

7.112

36

8

28

22.2

5.0

Cedeira

7.430

31

13

18

41.9

4.2

Pontedeume

7.056

24

4

20

16.6

3.5

Narón

12.278

23

5

18

21.7

1.9

OrtigueiraCariño**

20.614

19

3

16

15.8

0.9

Ares

4.850

16

7

9

43.7

3.3

Mañón

4.059

126

6

6

50

2.9

Monfero

6.473

11

0

11

0

1.7

Cabanas

3.584

9

1

8

11.1

2.5

Cerdido

3.350

9

1

8

11.1

2.7

Neda

6.565

9

4

5

44.4

1.4

Miño

5.326

8

2

6

25

1.5
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Porcentaxe Executados
de sumamil habiriais sobre portantes
totais

Municipio

Poboación
(de feito,
1930)

Número
total de
vítimas

Executados sumariais

Executados ilegais

As Pontes

5.026

7

0

7

0

1.4

Valdoviño

8.027

6

1

5

16.6

0.7

Vilarmaior

3.124

3

1

2

33.3

0.9

Moeche

3.509

1

1

0

100

0.3

San Sadurniño

5.932

0

0

0

0

0

A Capela

4.333

0

0

0

0

0

As Somozas

3.934

0

0

0

0

0

Total

176.333

489

153

336

31.3

2.77

* Unimos estes dous concellos aínda que estaban separados nos anos trinta, para facilitar a localización dos represaliados domiciliados en ambos.
** Mantemos os municipios unidos, como estaban en 1936, xa que descoñecemos o censo que terían
independentes.

Fonte: Xosé Manuel Suárez: Guerra civil e represión en Ferrol e comarca, Ferrol, Concello de
Ferrol, 2002. p. 217.

As Pontes, xunto con Monfero, é o único concello da comarca onde as
persoas executadas tras unha sentenza de pena de morte nun consello militar son inexistentes. Ben é certo que a pauta habitual en Galicia é que o
número destes executados sexa inferior ao dos asasinados sen proceso xudicial, non obstante, non é frecuente a súa completa inexistencia. Se nos
detemos no volume das vítimas, As Pontes é o oitavo concello –dos vinte en
total da comarca de Ferrol– con menos executados por mil habitantes. Esta
media é inferior á provincial pero superior á comarcal, pois Ferrol foi das
zonas máis azoutadas pola violencia en Galicia.
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Táboa 2. Relación asasinados, detidos e depurados do concello das Pontes
Nome e apelidos

Suceso violento

Data suceso

Joaquín Antón Rodeiro

Paseado no cemiterio das Pontes

19/8/1936

Juan Constante
Domínguez Solloso

Procesado na causa 852/38
(sobresemento)

Detido
o 29/11/1938

Juana Ferreiro Rodríguez

Paseada no cemiterio das Pontes

19/8/1936

Manuel Ramos Fernández

Paseado na casa familiar

19/8/1936

Manuel Ramos Ferreiro

Paseado no cemiterio das Pontes

19/8/1936

José Ramos Ferreiro

Paseado na casa familiar

19/8/1936

Manuel Franco Bermúdez

Paseado

19/8/1936

Francisco Guerreiro Guerreiro

Paseado

19/8/1936

Pablo Hernando Guilarranz

Mestre depurado

1937-1940

José Pena García

Procesado na causa 1149/38 (absolución)

Detido o 13/5/1938

Celestino Rodríguez Bedía

Procesado na causa 852/38 (sobresemento)

Detido o 29/11/1938

Aurora Sierra Méndez

Mestra depurada

1937-1942

José Varela González

Denunciado/ Expedientado

1937

Marcial Lens Pita

Destitución do seu cargo
de secretario municipal

1937

Servando López Cao

Destitución do cargo de oficial
da secretaría municipal

13/11/1936

José Domínguez Solloza

Destitución do cargo de porteiro municipal

13/11/1936

Fonte: elaboración propia a partir dos datos recompilados.57
57 http://nomesevoces.net; Portal de Archivos Españoles de víctimas de la guerra civil y represaliados del franquismo en http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/buscadorSencillo.form;
El Compostelano 09-iv-1937, pág. 2 e José Castro Varela: «Reflexos de Historia dende As
Pontes do río Eume» (1904-1937)», Hume. Asociación de Estudos Históricos e Locais, n.º 6,
2013, pp. 93-242. Non obstante, tamén se fixo unha busca de vecinos das Pontes na base de
datos de Españoles deportados a campos de concentración nazis (1940-1945), editada polo
Ministerio de Cultura de España en 2006, resultado dunha investigación de Benito Bermejo
e Sandra Checa, disponible en (última consulta: 07-X-2019): http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&opcion=20) e no Repertorio bibliográfico
do exilio galego: unha primeira achega, Consello da Cultura Galega - Arquivo da Emigración
Galega, Santiago de Compostela, 2001, ambas con resultados negativos.
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Debemos matizar que o colectivo de vítimas das Pontes, segundo o que
puidemos ver, é máis amplo que as 7 persoas asasinadas a mans dos golpistas. Tal e como recolle a táboa 2, tamén forman parte do grupo de vítimas
de veciños das Pontes os que foron procesados en causas xudiciais con sentenzas ou resolucións compatibles coa vida e outros que sufriron agravios
de distinto tipo como os depurados do seu posto de traballo ou aqueles que
pasaron por un expediente de destitución en base ás disposicións do Goberno Civil.
Catro das vítimas sufriron persecución explícita no seu eido laboral, no
caso das depuracións de Aurora Sierra e Pablo Hernando foi clave a publicación do decreto n.º 66 publicado no Boletín Oficial del Estado n.º 27, o 11
de novembro de 1937, sobre a depuración do persoal docente. Este labor foi
encargado a comisións de ámbito provincial, formadas polo director de Instituto de Bacharelato (presidente), un inspector de Ensinanza Primaria, o
presidente da Asociación Católica de Padres de Familia da provincia e «dos
personas de máximo arraigo y solvencia moral y técnica».58
Francisco Guerreiro formaba parte como concelleiro socialista da nova
corporación da Fronte Popular constituída no mes de xuño de 1936 por Enrique Pérez Dopico, delegado do gobernador civil.59 É a única vítima mortal
da que temos constancia que formara parte do derradeiro goberno republicano e foi paseado o 19 de agosto de 1936 xunto aos veciños das Pontes,
Joaquín Antón Rodeiro e Manuel Franco Bermúdez.60 O primeiro deles era
estudante para perito agrícola e o segundo:
58 Archivo General de la Administración, Fondo Ministerio de Educación Nacional, Serie de
Expedientes de depuración de maestros nacionales: expediente de Pablo Hernando Guilarranz (32/12519) y Aurora Sierra Méndez (32/12527). Somoza Cayado, Antonio: «A primeira lección de quen mataron ao Mestre: persecución sobre profesionais do maxisterio
e construcción do novo réxime a partir do golpe de Estado en Galiza», Murguía: revista
galega de historia, 27-28, 2013, pp. 145-161. Morente Valero, Francisco: «La depuración
franquista del magisterio público. Un estado de la cuestión», Hispania, lxi/2, 208, 2001,
pp. 661-688.
59 Libro de Actas do Pleno do Concello das Pontes de García Rodríguez, en Galiciana, 02-vi1936.
60 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, g-2727.
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(...) era un señor da parroquia de Vilabella que según a xente era inocente de todo, hasta era algo retrasado quizás. O delito que lles parece aos
veciños era que quería abrir unha taberna para vender aceite e xabón e
cousas desas, pero un falangista tiña unha tenda moi grande e faríalle
competencia. Iso foi suficiente para ... aínda que pareza mentira hoxe en
día (...). Incluso mira o que lle pasou, estaba segando na herba cando se
lles acercan os falangistas e dilles, «oes, traedes auga?», e contéstanlle,
«traemos, pero imos darcha máis arriba», xa con mala leche.61

Os tres formaron parte da mesma manobra violenta dos falanxistas que
remataron coas súas vidas no cemiterio da Capela:
Vanos buscar á casa, ao Freixo, bueno, houbo un chivatazo dun veciño, de tal forma que incluso un guardia dos que vai buscar a casa a
Guerreiro, cando iban andando 100 metros polo camiño dille: «non
tiñas que volver a casa», pero el non entendeu (...) entonces eles viñan
confiados de que non pasaba nada e préndenos. Ao outro vano a buscar
á carretera de Ortigueira e (cando se xuntan os gardas) na casilla da
Cabana (destas dos camiñeiros) traian presos a 7 ou 8 pero entonces,
mentres os van buscar, o guardia andaluz dilles «escapen que los van a
matar» e un tal Ramil e Pita, xunto con outros dous, así o fan. Pero aos
outros tres ( Joaquín, Francisco e Manuel) lévanos a durmir ao escolar
e noite e despois van a Pontedeume, ao xefe de liña militar e non lles
atopa nada, decláraos inocentes. Pero o error foi confiar nos falangistas porque cando chegan a Capela, baixanos fronte ao cementerio e
mátanos. O día 19, son as primeiras vítimas de aquí.62

Outras tres vítimas foron procesadas nun xuízo militar, xa comentamos
anteriormente que ningún veciño fora condenado. Non obstante, o feito de
61 Terra e Memoria, entrevista n.º 2173...
62 Terra e Memoria, entrevista n.º 2173…
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pasar por este trámite significa levar consigo o resto da vida un expediente
xudicial con antecedentes penais. Isto podía supoñer dificultades á hora de
postularse ante un posto de traballo ou incluso de cambiar de residencia.
Juan Constante e Celestino Rodríguez foron procesados na causa 852/38 de
xurisdición de terra da praza de Ferrol polo delito de rebelión. O primeiro
deles era labrego e o segundo soldado do Rexemento de Artillaría Mérida
n.º 35, ambos sen filiación política coñecida. Finalmente foron sobreseídos
e postos en liberdade tras pasar días no cárcere. José Pena García, tamén
labrego sen filiación coñecida, foi procesado na causa 1149/38 da xurisdición
de mariña da praza de Ferrol por adhesión á rebelión. A instrución realízase
contra os tripulantes do transporte de guerra Almirante Lobo, non obstante,
foi absolto.63
Das táboas 1 e 2 podemos deducir unhas cifras relativamente baixas para
as vítimas da violencia nas Pontes neses tres anos de conflito. Non obstante,
unha ollada micro ao sucedido no concello amosa todo o contrario no relativo
á intensidade que adquiriu esa violencia, particularmente representado no
sucedido coa familia Ramos Ferreiro. A consecuencia deste feito, instruíuse
a causa n.º 133/42, unha valiosa fonte con dúas particularidades moi notorias.
A primeira é a forma de iniciarse, pois comeza a raíz dunha denuncia no xulgado de instrución por parte dun dos familiares das vítimas, Vicente Ramos
Ferreiro, contra un dos supostos autores da matanza dos seus pais e irmáns,
Narciso Corral Ocampo. Este grao de resposta, tan visible e directa por parte
dos agraviados, contra a violencia sufrida no seo da súa familia, non está entre os comportamentos máis frecuentes na sociedade do momento. Quizais
teña que ver co feito de que a denuncia inicial se efectuase no mes de outubro de 1941, unha posible pista sobre a importancia dos ritmos do proceso
de implantación da violencia e o xurdimento de novas marxes de actuación.
Posteriormente, a causa pasa ao xulgado de instrución militar eventual n.º 3
da praza militar de Ferrol. Este traslado de competencias converte á figura
do procesado (que habitualmente é a dunha vítima da violencia do Golpe/
63 Base de datos de Nomes e Voces (última consulta: 08-iv-2019).
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retagarda) na dun dos supostos autores da execución. Este feito é pouco frecuente no procedemento de instrución das causas de xurisdición militar e
debe ser tratado con certa precaución, pois o feito de que Narciso Corral sexa
o procesado non o sitúa como vítima da violencia golpista nas Pontes.
O xuízo instrúese no xulgado de Ortigueira o 8 de outubro de 1941 por ser
cabeceira do partido xudicial ao que pertence o concello das Pontes. Catro
meses máis tarde faise un cambio de competencias e pasa á xurisdición
militar debido a que «los hechos apuntados tuvieron lugar despues del 18 de
julio de 1936, precisamente en los primeros días del Movimiento Nacional»
(folio 18). O relato sobre o asasinato difire radicalmente entre as vítimas e
os executores.
Por un lado, temos dúas visións coincidentes, a da única testemuña presencial que sobrevive, Dolores Ramos Ferreiro (folio 15), e a do seu irmán,
Vicente, que por residir fóra do domicilio familiar ten unha narración secundaria dos feitos construída a partir da vivencia da súa irmá e dos «rumores
públicos» (folio 5). Ambas versións coinciden en que a súa familia foi sorprendida nun día de traballo común no campo por un grupo de persoas armadas
que se asañaron con eles por medio de violencia física. Como resultado, os
seus pais, Ramón e Juana, xunto cos seus fillos, Ramón e Manuel, foron asasinados e participes nun desfile público aldraxabte que rematou co enterramento dos catro cadáveres no cemiterio das Pontes. Por outro, as narracións
de Narciso Corral Ocampo e Francisco Adalid Campos introducen elementos
que matizan a versión anterior para xustificar as mortes e sitúalas dentro da
categoría de «violencia necesaria para acadar o poder» admitida e consentida
polas altas esferas de mando (Goberno Civil e Delegación de Orde Pública) e
excluílas desa violencia «descontrolada y llena de desmanes y abusos de autoridad» que, dalgún xeito, sería penalizada e castigada.
Estes matices realízanse sobre varios aspectos. O primeiro versa sobre o
motivo da visita da milicia, exento de carácter violento, pois sería para «hacer
una requisa con motivo de unas diligencias». O segundo pon o foco de atención na natureza desa orde, non sería un acto de iniciativa persoal, senón
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que, segundo Adalid, a Delegación de Orde Pública de Ferrol envía a Donato Sierra –sobriño do alcalde, José Sierra, que toma posesión o 29 de xullo
de 1936– ás Pontes para «hacer unas diligencias» (folio 40). Dita instancia de
poder superior alude, precisamente, a esa gradación de mando que segue a
pauta violenta golpista. O terceiro ten que ver coa actitude coa que os reciben
a familia Ramos Ferreiro, segundo Adalid e Ocampo, «fueron agredidos con
armas y orquillas de hierro» para poñer resistencia a esas dilixencias. O cuarto, e último, está relacionado cos antecedentes políticos do pai de familia,
«bastante significado en política izquierdista ya que había sido teniente de
alcalde de Puentes cuando el Frente Popular», pois sería máis que xustificado
un acto violento en resposta á súa «resistencia». Toda esta argumentación reconverte o asasinato e axústao ao canon de violencia permitida e, como consecuencia, o 9 de maio de 1942 Narciso Corral é posto en liberdade e apenas
dous meses máis tarde declárase o sobresemento do proceso (folio 53). Esta
dobre moral da violencia queda plasmada na propia declaración que Ocampo
fai no xuízo cando lle preguntan polo crime das Barosas –que é o nome polo
que se coñece– e nega calquera tipo de participación:
(...) toda vez que cuando se cometen algunos excesos en los servicios
militares, caso de haberlos, se responde siempre ante sus Jefes naturales, los que al conocer los hechos que ahora se le atribuyen al declarante, necesariamente tenían que haber conocido aquellos y estos
haber procedido contra el diciente sin haber dejado transcurrir tanto
tiempo.64

Outra das vantaxes que ofrece a ollada micro é dar luz a cuestións que
quedan soterradas baixo unha mirada global. É o caso das controversias
duais que presentan as figuras de vítima e perpetrador, pois fan necesaria
unha reconversión destes conceptos. De forma tradicional ambas etiquetas
foron descritas en base a esquemas autómatas demasiado ríxidos nos que
64 AIMNOR, Causa 133/42…, folio 34.
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predominaban argumentos de índole política. Do mesmo xeito, foron empregadas como categorías analíticas estancas e pouco elásticas. Non obstante, as diferentes voces e experiencias dos veciños das Pontes achegan matices, complexidades e dualidades que axudan afondar no coñecemento da
violencia do 36 e permiten falar de certas actitudes e comportamentos que
non teñen cabida nos vellos esquemas interpretativos. É preciso abrir fendas
para debullar os mecanismos de funcionamento da violencia golpista.
Grazas ás declaracións da causa instruída inicialmente contra Ocampo,
observamos o papel mediador que exerce na mesma un suxeito que sofre
agravio de tipo profesional como parte da trama violenta do Golpe. Pablo
Hernando Guilarranz é depurado como mestre nacional entre 1937 e 1940
e, polo tanto, forma parte da base de datos das Víctimas de la Guerra Civil y
represaliados del franquismo elaborada polo Ministerio de Cultura e Deporte.65 Non obstante, en 1942 declara que nese momento non forma parte de
Falanxe pero que dende 1938 até 1940 tivo o cargo de delegado local sindical
e durante os tres primeiros meses de 1940 foi xefe da agrupación.66 É dicir,
ao mesmo tempo que está pasando por un trámite burocrático que o inclúe
como parte do colectivo agraviado a raíz do Golpe, da guerra e mesmo do
franquismo, tamén está desenvolvendo un cargo a nivel local que o sitúa
como parte dos poderes sublevados. É interesante afondar en casuísticas
similares para buscar sinerxías que expliquen papeis duais e aparentemente contraditorios como é o caso.
No senso de evidenciar controversias como a anterior, resulta interesante determonos un instante no caso do médico municipal José Varela González. O 4 de febreiro de 1937 o alcalde Fernández Freire denunciábao ante
o gobernador civil por falta de patriotismo.67 Isto sumado a outras retesías
e posteriores desacordos sobre a cota asignada pola comisión encargada
de reunir fondos para o exército, desemboca na apertura do expediente de
65 Dispoñible en: http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/buscadorSencilloFilter.form
66 AIMNOR, Causa 133/42…
67 Este tipo de denuncias eran frecuentes segundo traballos como o de Prada, Julio: Marcharon con todo…
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destitución de Varela como médico asistencial o 30 de xuño de 1937. Días
máis tarde, o 24 de xullo de 1937, son chamados a declarar pola comisión encargada un total de 30 persoas «de arraigo y honorabilidad de la localidad»,
a maioría vinculadas coa administración local. Seis delas non acoden por
motivos que se ignoran, 21 declaran de acordo aos argumentos dos poderes locais para cesar a José Varela e 3 deciden opoñerse á tese do Concello
«alcanzando unha notoriedade pouco recomendable naqueles momentos,
logrando que os seus nomes aparecesen destacados na acta oficial como as
únicas excepcións ao consenso unánime en que se diluían as declaracións
do resto dos veciños». Trátase de Pablo Hernando (mestre nacional), Fernando de la Fuente e Evangelino Baamonde (propietario, «ex-presidente de
las derechas») e serían os únicos que se desmarcarían das acusacións contra Varela por ser defensor da Fronte Popular e ter manifestado «frialdad
por el Movimiento Militar, llegando al extremo de obstaculizar en ocasiones la labor de algunas comisiones que se constituían para recaudar fondos
a favor del ejército».68 Esta situación amosa as complexas dualidades nos
comportamentos da sociedade en época de conflito, que dificultan unha
ríxida catalogación dentro dos clásicos esquemas analíticos. No parágrafo
anterior xa vimos as dualidades que se atopan nos comportamentos de Pablo Hernando ás que se suman as actuacións no expediente contra Varela.
Pero tamén é interesante o caso de Fernando de la Fuente, quen a pesar
de formar parte da milicia formada por Adalid a inicios do Golpe –síntoma dunha actitude activa favorable á usurpación do poder local por parte
dos golpistas– actúa no expediente contra Varela a xeito de mediador. De la
Fuente intercede de forma positiva cara a unha persoa que se atopa sufrindo un agravio por parte deses mesmos poderes que el axudou a asentar na
localidade como membro da milicia.
Finalmente, o expediente contra o médico municipal non sae adiante e
incluso os seus instigadores son sinalados pola autoridade civil:
68 Castro Varela, José: «Reflexos…», pp. 181 e 186.

51

Como consecuencia de la inspección practicada en el ayuntamiento y
pueblo de Puentes de García Rodríguez, por orden del Excm. Sr. Gobernador Civil, se han comprobado determinadas anomalías administrativas y actos caciquiles que han motivado diversas medidas, que se han
adoptado a consecuencia del expediente, y entre ellas la imposición por
el Sr. Gobernador Civil de diez mil pesetas de multa a Julio Illade Rílo,
destitución del alcalde D. Fernando Fernández Freire y multa al mismo
de cinco mil pesetas; otra multa de cinco mil pesetas al secretario del
ayuntamiento José Durán Juega y otra multa de cinco mil pesetas a D.
Jesús Cabarcos.69

Outro exemplo destes límites difusos e situacións complexas é o necesario matiz da condición de vítima que presenta Servando López Cao.70 Xa vimos o papel político xogado no momento do Golpe, non obstante, o curioso
é a integración que sofre no novo organigrama do poder local sublevado.71
Lonxe de caer na rede de vítimas dende o primeiro momento, pasa a formar
parte da secretaría do Concello como oficial e segundo lembra o pontés Antonio Castro na súa entrevista: «foise salvando e chegou a ser presidente do
gremio de muebles na Coruña, era un fulano que se adaptaba ás circunstancias».72 Non obstante, pouco tempo estará nese posto, xa que o 13 de novembro de 1936 é proposto para ser cesado no cargo municipal, xunto con José
Domínguez Solloso (porteiro) por ser ambos membros da Fronte Popular.73
A proposta está asinada polo alcalde das Pontes, Francisco Adalid, e dirixida
ao delegado de Ferrol que, á súa vez, o consulta co gobernador civil. Como
consecuencia, ordénase a apertura dos respectivos expedientes e a apro69 El Compostelano, 22-xii-1937, p. 2.
70 Castro Varela, José: «Reflexos…», p. 163.
71 Sobre os distintos conceptos de vítimas neste contexto, ver: López Sánchez, Conchi: «Os
comportamentos duais dos axentes sociais nas dimensións da violencia», en Fernández
Prieto, Lourenzo e Míguez Macho, Antonio (eds.): Golpistas e verdugos de 1936…, pp.
89-136.
72 Terra e Memoria, entrevista n.º 2173…
73 ARG, Fondo Goberno Civil, Expedientes de Concellos, g-2727.
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bación dos novos empregados nos correspondentes cargos. É curioso, pois
pasan practicamente dous meses para que o alcalde cumpra coas directrices do decreto 108 publicado pola Junta de Defensa Nacional de España en
setembro de 1936 «declarando fuera de la Ley a los partidos o agrupaciones
políticas que desde la convocatoria de las elecciones celebradas el 16 de febrero último han integrado el llamado Frente Popular, señalándose las medidas y sanciones que habrán de adoptarse tanto sobre aquellas como sobre
los funcionarios públicos y los de empresas subvencionadas por el Estado»
e que posteriormente se ampliará.74 Co tempo, Servando López constitúe
unha sociedade xunto a Manuel Fernández para fundar o bar Encanto. 75
Estes matices introducidos polo estudo micro permiten sinalar espazos
de decisión e marxes de manobra; en definitiva, dan conta da existencia
de certos comportamentos que permitiron pasar o filtro da violencia do
Golpe, da retagarda e mesmo do franquismo. Nese proceso de esquivar a
confrontación e salvar a vida debido aos seus antecedentes políticos, Servando López é unha das persoas que eluden declarar (recordemos, que foi
reclamado para facelo) no expediente de destitución de José Varela. Polo
tanto, na traxectoria vital das persoas poden atoparse as claves do real funcionamento da violencia golpista e de retagarda.

Conclusións
Como colofón final, trataremos de aglutinar todas aquelas cuestións fundamentais sobre como se manifestou nas Pontes o golpe de Estado 18 de
xullo de 1936 en base a que precedentes, por medio de que mecanismos e
74 Decreto-ley dictando reglas para la separación definitiva del servicio de toda clase de
empleados, publicado no Boletín Oficial do Estado, n.º 51, o 09-xii-1936.
75 Dito negocio pasa a novas mans nos anos setenta. Información en: Daquela As Pontes.
Lenda da foto que leva por título «Unha pequena varrendeira diante do bar Encanto».
Enlace de acceso (última consulta: 23-ix-2019): http://daquela.aspontes.org/es/photo/yxbb0VxQ?j=eyJ0eXBlIjoicHJvamVjdCIsImlkIjo0MH0=.
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como isto calou nos seus veciños. As prácticas caciquís, que desde os inicios
da Restauración perduraron durante a República, chegaron ao seu punto
crítico coa destitución da corporación local en xuño de 1936 que levou consigo a caída do líder agrario, José Vilaboy. Esta estrutura de poder, de forma
piramidal e cuns determinados eixes de funcionamento, entrou en crise
debido a varios factores relacionados coa rearticulación do poder local en
torno a Izquierda Republicana, coa falta de resposta ás demandas veciñais,
coa intervención do Goberno Civil e como punto culminante: a usurpación
golpista do poder.
Os sectores que pasan a tomar o control na esfera pública son, por un
lado, a Garda Civil –deste corpo adoitaban saír os designados para delegados de Orde Pública– e a milicia armada encargada de manter a sociedade
baixo control e de perseguir aos fuxidos mediante batidas.76 Este grupo estaba formado polo delegado militar designado pola xefatura de Orde Pública
de Ferrol –Francisco Adalid– en base a veciños de «reconocido prestigio» e
ás tropas do Rexemento de Infantería Mérida n.º 35, encargado de armar aos
milicianos e de efectuar labores de recoñecemento entre o 28 de xullo e o 1
de agosto. Por outro, as cadeiras da corporación municipal foron copadas
por individuos de confianza para os altos cargos a nivel provincial, sen un
pasado político de esquerda ou sen antecedentes políticos, de boa conducta
ou afectos aos golpistas. Esa fiúza, non obstante, non era perenne, eterna
e inquebrantable, senón que debía manterse en base a unhas determinadas pautas de comportamento esperadas polos mandos superiores. O caso
de Narciso Ocampo mostra de que xeito se podían romper eses lazos e as
consecuencias que supuñan, chegando incluso á destitución para os cargos
designados, ao encarceramento e mesmo á destitución de Falanxe.77
76 Sobre a guerrilla, ver Víctor Freixanes: O Fresco: memorias dun fuxido (1936), Vigo, Xerais, 2019.
77 Unha aproximación ás milicias en Artiaga Rego, Aurora: «Voluntarios para un golpe,
soldados para una guerra: las milicias rebeldes de primera línea en la Guerra Civil», en
Revista de Historia Contemporánea Ayer. Dossier Soldados para el frente, n.º 111, 2018, pp.
23-51; Artiaga Rego, Aurora: «Movilización rebelde en el verano de 1936. Galicia, ¿una
nueva Covadonga?», en Fernández Prieto, Lourenzo e Artiaga Rego, Aurora: (eds.),
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O papel xogado pola violencia neste contexto foi clave, pois foi o elemento
que articulou a toma de poder, non só nas Pontes, senón no conxunto do
territorio español.78 O seu uso foi intencionado e planificado e acadou diferentes intensidades e manifestacións en función da evolución bélica nas
frontes e da conformación da «retagarda nacional». Entre os seus fins destaca –tal e como vimos nun dos principais medios de propaganda empregados
ao inicio do Golpe, a prensa– alcanzar esa dubidosa aparencia de control,
tranquilidade e normalidade froito do seu «éxito». Pero tamén, deixar en
situación de desagravio a aqueles que supuñan un obstáculo no proceso do
triunfo golpista.79
Á hora de tratar de describir como foi a violencia golpista, dous casos resultan moi ilustrativos para falar das súas características: o expediente de
destitución do médico municipal, José Varela, e a causa instruída con motivo
do asasinato de catro membros da familia Ramos Ferreiro. O primeiro caso
fai alusión aos límites que son establecidos polas altas instancias. A comunicación vertical e os informes sobre os antecedentes políticos e morais foron
os mecanismos empregados con máis frecuencia á hora de cubrir os postos
de mando local. Non obstante, a falsa acusación e o uso ilimitado do poder
podían ser penalizados como viviron na súa propia experiencia Francisco
Fernández, Julio Illade e José Durán. O segundo caso deixa entrever dúas cousas importantes. A primeira, as controversias que implica nalgunhas ocasións
empregar a etiqueta de vítima de forma estrita, tal e como se observou no caso
Otras miradas sobre golpe, guerra y dictadura… pp. 111-149; Míguez Macho, Antonio : «Las
milicias ciudadanas en Galicia durante la Guerra Civil (1936-1939)», en Ortega López,
Teresa María e del Arco Blanco, Miguel Ángel (eds. lit): Claves del mundo contemporáneo, debate e investigación: Actas del XI Congreso de la Asociación de la Historia Contemporánea, Granada, 2012.
78 Bando do xeneral Emilio Mola Vidal publicado en El Diario de Navarra, o 19-vii-1936 no
que proclama o estado de guerra. A súa redacción foi a cargo do propio directo do periódico, Raimundo García Garcilaso, amigo persoal de Franco. Nel recolle mediante dez
ordes toda clase de prohibicións, castigos e incautacións para levar a cabo la salvación de
España en trance inminente de sumirse en la más desenfrenada situación de desorden.
79 Preston, Paul: El Holocausto español…; Babiano Mora, José; Gómez Bravo, Gutmaro;
Míguez Macho, Antonio e Tébar Hurtado, Javier: Verdugos impunes. El franquismo y la
violación sistemática de los derechos humanos, Barcelona, Pasado y presente, 2018.
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de Pablo Hernando. Polo tanto, apélase a un uso flexible e asociado, máis que a
persoas, a comportamentos e, polo tanto, estes poden ser variables e cambiar
en función do contexto e do momento. A segunda, a importancia dalgúns dos
mecanismos empregados para converter os «desmanes castigados» en prácticas violentas permitidas en base ao fin «del mantenimiento del orden de
dicha villa, a fin de evitar que esta cayese en poder de las hordas marxistas».80
Polo tanto, as autoridades golpistas planificaron un determinado uso da violencia en base ao carácter selectivo e controlado. Non obstante, o fenómeno
violento presenta múltiples caras empregadas en beneficio do poder local e
do control da sociedade.
O papel xogado polos veciños na irrupción deste novo contexto é clave e
heteroxéneo. Os poderes golpistas impoñen, de forma brusca e nun breve
período de tempo, novas dinámicas que acaparan diferentes planos da realidade e da convivencia. Nese eido, o enfoque e a metodoloxía empregada
neste traballo favorece o coñecemento dos comportamentos e actitudes da
sociedade.81 Grazas a unha aproximación polo miúdo xermolan certas dualidades intrínsecas á propia natureza das persoas, onde conviven diferentes
roles segundo o círculo familiar, político, laboral, público ou privado, entre
outros nos que se desenvolva. Un exemplo onde esta cuestión se pon de
manifesto é á hora de definir os actores involucrados no fenómeno violento, habitualmente reducidos en dous conceptos extremos, como son o de
vítima e perpetrador. Non obstante, son termos que precisan e demandan
matices, tal e como vimos no caso de Servando López Cao. Por tanto, os
casos analizados nas Pontes permiten falar da existencia de determinadas
marxes de decisión e actuación que permitiron, nalgúns casos, pasar o filtro
da violencia imposta polos golpistas.82
80 AIMNOR, Causa 133/42… folio 40
81 Sobre os estudos neste eido consultar: Cabana Iglesia, Ana: «Franquistas, antifranquistas y todos los demás. La enorme paleta de grises del consentimiento en la Galicia rural»
en Prada Rodríguez, Julio (dir.): No sólo represión…, pp. 89-106; Hernández Burgos,
Claudio: Franquismo a ras del suelo. Zonas grises, apoyos sociales y actitudes durante la Dictadura, 1936-1976, Universidad de Granada, Granada, 2013.
82 Fernández Prieto, Lourenzo e Míguez Macho, Antonio (eds.): Golpistas e verdugos de
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Para rematar, cabe destacar un episodio no terreo da memoria local que
ilustra unha realidade de moito máis alcance. O 22 de agosto de 2006, a Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (armh), coa axuda de
voluntarios e de familiares dos falecidos, levou a cabo a exhumación dos cadáveres da familia Ramos Ferreiro. Os asasinados foran enterrados nunha
fosa común en 1936, pero tras os traballos de recuperación dos restos, foron
enterrados no panteón familiar. No cemiterio das Pontes pódese atopar, na
actualidade, unha cruz conmemorativa, que cunha placa acolle un recordo
para as vítimas:
En memoria de:
Manuel Ramos F.
Juana Ferreiro R.
Hijos
		
Manuel y José
Víctimas de la guerra civil
				22-8-1936
		 D.E.P.83

1936...
83 Guerra Vilaboy, Sergio: «A represión fascista nas Pontes…», pp. 29-34; La Voz de Galicia,
20-iii-2008.
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Resumo:
As cuestións relacionadas coas migracións contemporáneas analízanse desde fai varias décadas pola historiografía galega. Abordalos desde unha perspectiva local e transnacional é a intención deste artigo no
que propoñemos inserir o caso das Pontes no marco das migracións galegas a Cuba durante o período
masivo (1880-1930). A partir de fontes cualitativas coma as orais, relatos biográficos, historias de vida e
outras relacionadas co asociacionismo pontés na Habana, comprobaremos como os inmigrantes desta
orixe integraron as redes sociais cunha matriz étnica que, en boa medida, determinou os seus patróns de
comportamento residencial.
Palabras chave: As Pontes, Cuba, migracións, fontes orais, relatos biográficos, asociacións, redes sociais.
Resumen:
Los temas relativos a las migraciones contemporáneas vienen siendo abordados desde hace varias décadas por la historiografía gallega. Abordarlos desde una perspectiva local y en clave transnacional es la
intención del presente artículo en el que nos proponemos insertar el caso de As Pontes en el marco de las
migraciones gallegas a Cuba durante la etapa masiva. A partir de fuentes cualitativas como las orales, los
relatos biográficos y las historias de vida, y de otras relacionadas con el asociacionismo pontés creado en
La Habana, comprobaremos cómo los inmigrantes de esta procedencia integraron redes sociales de matriz
étnica que, en buena medida, determinaron sus pautas de comportamiento residencial
Palabras claves: As Pontes, Cuba, migraciones, fuentes orales, relatos biográficos, asociacionismo, redes sociales.
Abstract:
Galician historiography has addressed the issues related to contemporary migrations for several decades.
Approaching them from a local, transnational perspective is the aim of this article. For that purpose, we
propose to insert the case of As Pontes in the framework of Galician migrations to Cuba during the massive stage. Qualitative approximations such as oral sources, biographical accounts and life stories -among
others related to associationism created in Havana- we will be able to scope how immigrants from As
Pontes took part in ethnic core social networks. To a large extent, those dynamics determined their residential patterns.
Keywords: As Pontes, Cuba, migrations, oral sources, biographical accounts, associations, social
networks.
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Introdución
O desprazamento de determinados grupos de poboación é inherente á
condición do ser humano ao longo da historia. A súa análise, susceptíbel a
múltiples puntos de vista de diversas disciplinas -demografía, socioloxía,
economía, xeografía, historia, etc...- permite reconstruír un fenómeno caleidoscópico cuxas causas e efectos poden abordarse desde diferentes puntos de vista. Na actualidade, o concepto de mobilidade é máis amplo que
os empregados tradicionalmente pola academia, xa que actúa coma un eixe
de transnacionalidade, entendido coma a actividade «iniciada e sostida por
actores non institucionais que se organizan en grupos ou redes de persoas a
través de das fronteiras» (Vertovec, 2007). Asistimos así a un cambio de paradigma que permite unha mellor comprensión das disparidades rexionais en
termos económicos, demográficos e sociais, ao tempo que explica as formas
de inserción dos migrantes en sociedades distintas á súa (Pellerin, 2001).
Esta investigación sobre emigración galega a Cuba e, en concreto sobre
os naturais das Pontes, ten por obxectivo afondar nas accións dos emigrantes a través da análise das súas prácticas transnacionais, asociativas e de
mobilidade residencial. Para iso, usando diferentes tipos de fontes, temos
reconstruído parte das traxectorias de vida dalgúns dos numerosos ponteses que partiron cara a Cuba, achegándonos ao desenvolvemento dos seus
proxectos migratorios. Trátase polo tanto dunha investigación de natureza
microhistórica na que se deu maior importancia ao cualitativo por riba do
cuantitativo. Aínda que os enfoques cuantitativos son útiles para as análises
a grande escala, a nivel familiar e individual o tratamento cualitativo permite abordar mellor a subxectividade que imbúe a decisión persoal dos que
emigran, así como o gran número de variábeis que acompañan calquera
traxectoria migrante. O proxecto migratorio e as circunstancias particulares que o rodean, así como os problemas que xorden durante o seu curso
son só algúns dos ingredientes dun fenómeno que, observado a nivel micro,
ofrece diferentes perspectivas.
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En contraste cos métodos cuantitativos, o cualitativo non se pode concibir sen tempo nin espazo, senón que debe enmarcarse nun contexto determinado para entender as cuestións de orde particular e persoal. Entre as
variantes deste enfoque inclúense historias de vida e reconstrucións biográficas porque ofrecen un nivel de profundidade que contribúe ao coñecemento das persoas e, en base a casos específicos, a descifrar o que foron
as razóns económicas, políticas, persoais ou familiares que motivaron os
seus movementos e patróns de comportamento.1 Doutra parte, a través das
historias de vida e biografías resulta posíbel elucidar a interacción de todos
os elementos implicados na construción de identidade e a pertenza ao longo dos diferentes percorridos e nos proxectos, coas súas necesarias adaptacións, que os inspiraron. Son, polo tanto, unha fonte de gran valor para
comprender os desprazamentos en «clave migrante».
Os primeiros profesionais que utilizaron este método eran membros da
chamada Escola de Chicago, nada no Departamento de Socioloxía da Universidade de Chicago, baixo a dirección de W.I. Thomas e F. Znaniecki. Grazas ao seu traballo tornado nunha referencia clásica,2 a Escola converteríase
no centro neurálxico da socioloxía americana. A súa contribución é inestimábel e segue en vigor hoxe por ter establecido unha metodoloxía que iniciou un debate interesante sobre o seu ámbito de aplicación. A partir desta
discusión, acadouse o consenso para aceptar que, coma calquera outro método, as historias de vida necesitan unha preparación e un enfoque previo
ao obxecto de estudo para explorar o estado da cuestión e facer a recollida
de datos máis eficiente.
Tanto as historias de vida, construídas a través dos testemuños orais dos
informantes -onde o suxeito vive e explica a súa propia realidade-, como
as reconstrucións biográficas con datos de diferentes tipos de fontes (bibliográficas, hemerográficas e de arquivo), permiten afondar en aspectos da
1
2

Neste sentido, un traballo precedente tamén referido a Cuba e no que foron utilizadas
historias de vida de inmigrantes españois nas actividades mineiras de Cuba a principios
do século xx é o de Corbea Calzado, J. (2002)
The polish peasant in Europe and América, publicado en 1918.
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traxectoria persoal dos migrantes e proporcionar información primaria que
poida ser analizada despois. Así, en certas ocasións tamén serven para desmentir temas que pesan sobre os migrantes e os seus proxectos de mobilidade. Ambas as dúas historias de vida e relatos biográficos facilitan recoller
información a través doutras fontes e clarexar algúns aspectos das análises
macro. Deste xeito, ofrecen novas perspectivas de análise da subxectividade
dos seus protagonistas.

Unha danza transatlántica: migracións España-Cuba. Estado da
cuestión e marco teórico.
Durante os séculos xix e xx o territorio español foi escenario de varios
procesos de migración cara a América, incluíndo Cuba, un dos destinos principais. Durante a chamada etapa de emigración masiva (1880-1930) rexistráronse, segundo algúns autores, máis de catro millóns de desprazamentos
(Yáñez, 1994). Diversas causas de carácter estrutural, como a pobreza que
azoutou o territorio español, a carga tributaria, as altas rendas, o aumento
da densidade de poboación e as inestabilidades sociais son parte das razóns
que explican o volume de saídas. Ademais, o grande éxodo de mozos en idade de servizo militar nos momentos nos que había conflitos armados tamén
se converteu nun detonante importante da emigración. Por outra banda, a
existencia de economías baseadas no minifundio, coma a galega, a asturiana
ou a canaria, permite planear a realización de proxectos migratorios como
estratexia para unha mellor redistribución dos recursos da familia, especialmente durante períodos de crise (Quesnel, 2009). A posta en marcha destes
proxectos, especialmente os máis exitosos, serviu para promover un efecto
chamada ou efecto pull entre familiares e veciños, ao que se sumou a actividade doutros axentes das redes migratorias -oficiais e non oficiais- que se
ocuparon de atraer a potenciais migrantes incitándoos a tomar a decisión de
emigrar.
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Gráfico 1. Emigración española cara a América (1882-1930)
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Fonte: Sánchez Alonso, Blanca (1995)

Por outro lado, en canto a Cuba como lugar de acollida, facilitouse a entrada de inmigrantes por diversos motivos. Co aumento da produción de
azucre de cana, a Illa necesitaba braceiros para a colleita, man de obra para
a minaría e para a expansión dos servizos urbanos. No entanto, a principal
explicación da entrada maioritaria de españois -e non doutras nacionalidades- respondía a criterios étnicos, dada a política intencional de branqueo
de poboacións por parte das autoridades cubanas -tanto coloniais como
republicanas-. Os españois preferíanse aos negros das Antillas de Xamaica
ou Haití, ou os culíes chineses (Golías, 2016).
Historicamente, nos procesos migratorios producidos entre España e Cuba
houbo distintos momentos de intensa actividade: o período de migracións na
primeira fase colonial; o da emigración masiva (1880-1930); o exilio político
(1936-1945); a última onda de emigración económica despois da Segunda Gue-
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rra Mundial; e, finalmente, a partir de 1959 -após o triunfo da Revolución- cando o país antillano recibiu moitos inmigrantes contrarios ao réxime de Franco
e, ao mesmo tempo, expulsou en direccións diferentes a numerosos cubanos e
españois opostos ao castrismo. Algúns testemuños orais de ponteses retornados a Galicia nos anos sesenta son moi expresivos neste sentido:
Entró Fidel y unos aplaudieron otros se metieron a la casa. Yo estaba
allí en el momento que entró empezaron las manifestaciones por la
calle los mismos que eran contrarios a Fidel ya lo aplaudían eso es la
política. Fidel fue tomando aquello fue tomando aquello. Y fue cuando
el hijo de mi padre salió de allí se fue, trabajo no había si no hay movimiento no hay trabajo yo vivía de las flores el que te compraba una peseta no te compraba nada porque no había el que te compraba un peso
te compraba una peseta. Fue cuando salí. No me afectó, afectarme no
me afectó. Una reforma urbana saliendo de arriba va pa abajo pa mí no
sirve. Cuando pusieron la ley urbana salió en la gaceta donde resulta
que ya no eras el dueño de la casa era el Estado comercio horrores,
pero el horror más grande que cometió es revirarse al mundo, me parece a mí cada uno tiene su vida y quien sufre es el pueblo cubano.3
Al entrar Fidel aquello ya fue todo pa la ruina. Por lo menos yo lo veía
así, en la ruina toda. Y ya después se te estropeaba la televisión y no
tenías una pieza pa arreglarla, la nevera igual, comprar nuevo ya nada,
pero éste no podía ni arreglar las cosas de antes, lo que tenías conservarlo, no había. Había que andar en las colas para poder comer, teníamos que comer todos igual, el día que había frijoles negros eran todos
los vecinos frijoles negros, aunque te hicieran daño, otro día.4
3
4

Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 531 realizada por M. Souto López en 1992.
Fondo HISTORGA Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 1508 realizada por C. Naranjo Orovio, S/f.
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Esta intensa mobilidade xerada polas transferencias migratorias, ademais doutros factores, vinculou sen dúbida a memoria conxunta de ambos os dous pobos. No caso español, ao noso xuízo, está máis viva naquelas
rexións que no seu día foran expulsoras de migrantes. En canto a Cuba, a
pegada que deixaron os españois que chegaron en ondas sucesivas tamén
é innegábel e palpábel na cultura do país. Non obstante, o triunfo da Revolución cubana da que se derivaron numerosos cambios en todas as ordes,
incluído o desexo nacionalizador e homoxeneizador da poboación da Illa,
tamén repercutiu nos inmigrantes e, no caso dos españois, as súas particularidades como comunidade, inseridas tempo atrás na sociedade cubana a
través de diversas manifestacións identitarias, pasaron a formar parte das
actuacións da esfera privada.
De feito, visto en clave migratoria, para a comunidade española, en todas
as súas variantes, os cambios foron moito máis profundos despois de 1959
que no momento no que Cuba adquiriu o status de República tras a ruptura política coa Península. Daquela, as institucións étnicas creadas ata entón
non perderon o seu papel, senón que o readaptaron ás novas circunstancias.
O Centro Galego, por exemplo, que fora fundado en 1879, intentou estreitar
lazos cos cubanos destacando o elemento hispano como a fonte da nova nación, incluso organizando unha cerimonia de benvida á nova República na
que participou o presidente Tomás Estrada Palma (Iglesias, 2012). Non obstante, a súa interacción con entidades políticas e culturais da Illa non estaba
en desacordo coas súas propias manifestacións identitarias. Non en balde,
foi na Habana onde os galegos crearan algúns dos símbolos nacionais por
excelencia coma a Asociación Iniciadora y Protectora de la Real Academia
Gallega e onde se estreou oficialmente o himno que sigue vixente hoxe.
Afortunadamente, no caso das migracións galegas, cuxa presenza na Illa
é de longa data e que, en definitiva, é o tema central desta investigación,
hai xa neste momento unha copiosa produción historiográfica da que non
podemos deixar de mencionar obras coma as de C. Naranjo Orovio, que
desde a década dos oitenta do século pasado vén investigando sobre re-
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lacións –e non só migratorias– entre España e Cuba. En 1988, a súa obra
Del campo a la bodega: Recuerdos de gallegos en Cuba (Siglo xx) abriu un
camiño extraordinario que máis adiante continuarían outros autores. Esta
e outras obras desta autora proporcionaron elementos importantes para
a nosa investigación, ao tempo que proporcionaron interesantes análises
das causas estruturais e conxunturais do fenómeno migratorio galego en
Cuba. Outra referencia obrigada é a produción de J. A. Vidal. Resultado da
súa monumental tese de doutoramento baseada nunha análise exhaustiva e
rigorosa, as súas dúas grandes obras (2004 e 2005), xunto con outras da súa
autoría (2003, 2006) ofrecen un profundo coñecemento sobre o fenómeno
migratorio galego en Cuba, que achegaron á nosa investigación categorías
esenciais coma as «redes sociais», «cadeas migratorias», «enclave étnico» e
os «nichos étnicos».
O concepto de rede social que comezou a empregarse nos estudos migratorios permítenos comprender o conxunto de relacións que influíron na
información que circula entre os migrantes, a organización dos modelos de
inserción e o mecanismo que contribúe ao éxito da migración na súa concepción máis ampla. En canto ao termo conceptual de cadea migratoria, ten
que ver coas canles familiares e campesiñas a través das cales se transmite
a información e que impulsa, ademais, o proceso migratorio, especialmente
na súa primeira fase. Pola súa banda, Portes e Wilson (1980) describiron en
profundidade o concepto de enclave étnico no seu traballo sobre os inmigrantes cubanos en Miami. Os resultados mostraron que os inmigrantes
empregados polos seus compatriotas estaban nunha mellor posición que os
que traballaban no sector secundario autóctono. Mesmo en peores condicións, os inmigrantes aceptaban traballar na economía do enclave durante
unha tempada porque lles permitiu aprender a profesión para que logo se
puidesen establecer por si mesmos e iniciar así o seu propio ascenso social
(Waldinger, 1993). Finalmente, en canto aos nichos de economía étnica, non
só proporcionan ao inmigrante beneficios puramente económicos, senón
tamén a posibilidade de manter a súa propia autoestima e status social en-
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tre iguais, sen ter que se comparar coa poboación do país de acollida. As
economías de adscrición nacional, rexional ou local baséanse no control
exercido polos membros dun grupo de inmigrantes sobre algún ramo económico do país de acollida.
Outros autores trataron aspectos específicos como o asociacionismo étnico, que, entre outras funcións, cumpriu a de preservar a cultura e a identidade
en particular a dos galegos. Estes centros conformaron un espazo transnacional e formaban parte das «redes de apoio formais» onde, no cumio, se atopaban aqueles que gozaban de maior poder económico. As asociacións, nas súas
diversas formas, serviron para mellorar as condicións de acollida do migrante,
proporcionarlle un status social adecuado, protexelo e amparalo. A súa acción
tamén repercutiu nas sociedades de orixe, contribuíndo á mellora das infraestruturas ou á construción de escolas ou hospitais. Neste sentido, traballos introdutorios coma o de X. Fraga (1994) ou outros máis especializadas coma os
de X. M. Núñez Seixas (1992), que afonda no concepto de etnia en relación co
asociacionismo, botaron luz sobre os comportamentos sociais da a comunidade galega. Pola súa parte, algúns dos de X. Neira Vilas (2007), por exemplo,
resultáronnos extremadamente útiles para comprender como a diáspora galega en Cuba contribuíu á construción da Galicia contemporánea. Alén diso,
non podemos deixar de mencionar algunhas obras da historiografía cubana
coma a de Carlos Martí Brenes (2008), quen, a través dun texto que combina
sincronía e diacronía para explicar a construción da identidade como proceso
transcultural, aborda o tema das migracións galegas no seu país.
Os traballos mencionados, ademais doutros de obrigada lectura, cobren
un lugar importante no que se refire ás migración galegas cara a Cuba, non
só para profundar o que a Illa significaba como destino para os inmigrantes
desta procedencia, senón tamén para comprender o comportamento xeral dunha comunidade tan significativa pola súa abundancia numérica no
conxunto da orixe española, ofrecéndonos á súa vez o marco de referencia
para abordar o caso da emigración pontesa. E, por suposto, para iso, o traballo de M. Souto López (2011) foi sen dúbida o que nos proporcionou a me-
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llor visión xeral do asunto en particular e suxeriu camiños a seguir para esta
investigación. Souto, cinguíndose esencialmente ao aspecto do asociacionismo local, explica claramente como os ponteses apostaran pola creación
da súa propia institución, que tivo obxectivos específicos e cuxos membros
constitúen un dos eixes de análise do noso traballo.

Hipótese de traballo e metodoloxía
O artigo do devandito historiador pontés abriunos a porta da investigación en fontes primarias ao dirixir o noso interese cara os rexistros nominativos inscritos nos libros da Sociedad Naturales del Ayuntamiento
de Puentes de García Rodríguez, aos que, por sorte, fomos capaces de ter
acceso directo no Arquivo da Emigración de Galicia (Consello da Cultura
Galega), onde se garda unha importante colección documental sobre o fenómeno migratorio galego. Por outra banda, a existencia doutras fontes
primarias, coma as atopadas na colección Historga do Departamento de
Historia da Universidade de Santiago de Compostela, permitiunos consultar e analizar os testemuños orais de todos os emigrantes ponteses que na
década dos anos noventa do século pasado foron recollidos polo propio M.
Souto e, previamente, por C. Naranjo Orovio durante o traballo de campo
realizado para a súa investigación. O traballo con estas fontes orais, escasamente empregado ata agora coa lóxica excepción dos mencionados autores
das entrevistas, foi inestimábel ao transmitir o testemuño directo daqueles
que, en diferentes momentos, emigraron desde As Pontes a Cuba onde permaneceron de xeito permanente ou temporal.
As fontes mencionadas anteriormente –nominativas e orais–, xunto co
uso de determinados repertorios que nos proporcionaron interesantes notas biográficas sobre outros emigrantes ponteses,5 foron os vimbios sobre
5

Monge Muley (1953) e Base de datos Biografías de galegos en Cuba, elaborada polo Arquivo
da Emigración Galega (Consello da Cultura Galega).
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os que tecemos a nosa investigación cuxo primeiro obxectivo foi explicar
aquelas traxectorias migratorias sobre as que había suficiente información
sobre o tema do noso interese: a distribución residencial e as súas posíbeis
variacións. Así, a proposta da cuestión de investigación foi se os inmigrantes ponteses, unha vez en Cuba, vivían concentrados ou dispersos e, a continuación, comprobar se despois dun tempo se produciron variacións susceptíbeis de modificar os seus primeiros patróns de comportamento nesta
dirección, dando lugar a novas mobilidades dentro da propia sociedade de
acollida.
Os conceptos de «mobilidade» e «variación residencial» tamén son extremadamente útiles para definir e cualificar a noción de pertenza. Segundo
France Guérin (2006), hai un conxunto de lugares vinculados a cada individuo que van desde o lugar de nacemento ata eses «lugares proxectados»
nos que se quere vivir, pasando polos lugares onde realmente se vive. Este
conxunto de lugares forma unha especie de patrimonio identitario xeográfico propio de cada individuo que evoluciona segundo cada situación e cada
traxectoria migratoria nas que, debido á súa complexidade, poden ocorrer
«remodelacións identitarias». Noutras palabras, a pertenza xeográfica e a
identidade parecen estar estreitamente relacionadas e, seguindo os enfoques deste autor, a circulación migratoria, as prácticas transnacionais e as
variacións residenciais poderían representar elementos clave para comprender a cohesión de cada proxecto migratorio.
Os testemuños, as historias de vida e os relatos biográficos dos migrantes ponteses que manexamos achegan datos relacionados coas variacións
residenciais que, cruzadas coas fontes nominativas dos Libros de Rexistro
da Sociedad de Instrucción, Recreo y Protección Mutua Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez, constituíron o noso marco de
análise.
Esta asociación microterritorial foi creada formalmente en xaneiro de
1912, momento no que xa había máis de 40 sociedades deste tipo en Cuba
(Peña Saavedra, 1991). O carácter rexional, local ou parroquial destas socie-
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dades dentro do abano das asociacións españolas en América, ligadas case
exclusivamente ás rexións do norte de España, sobre todo Galicia e Asturias,
responde, sen dúbida, ás particularidades das cadeas migratorias altamente
dinámicas que seguiron ligadas no lugar de acollida, xuntando a veciños da
mesma procedencia. A súa orixe, inicialmente informal, debeuse a accións
específicas realizadas en resposta a necesidades perentorias dos seus lugares
de orixe. Unha vez organizadas, constituíronse como empresas con personalidade xurídica, dotadas de estatutos e regulamentos propios, e comezaron a
traballar para conseguir melloras de distinto tipo para as súas rexións, vilas e
aldeas dende a emigración.
No caso da sociedade creada polos ponteses
chegados Cuba, fundada como dixemos en 1912,
a iniciativa tivo lugar na casa de Atilano Mouriño que, xunto con vintecinco paisanos de diferentes parroquias, promoveron un primeiro
consello de administración liderado por Jesús
María Bouza Bello (A Coruña, 1872-A Habana, Jesús María Bouza Bello.
1945). Parécenos oportuno mencionar que Bou- Fonte: Arquivo Municipal das Ponza Bello, ademais de estar á fronte da sociedade tes. Fondo Sociedad Naturales de
As Pontes
da súa cidade natal, converteuse, entre 1926 e
1927, en presidente do Centro Galego. Foi fundador e propietario de Rambla Bouza y Cía., unha imprenta considerada das máis grandes de Cuba no
primeiro terzo do século xx, que se encargou entre outras publicacións de
confeccionar e editar a Gaceta Oficial de Cuba e máis o Diario de Sesións. Bouza achegouse a figuras públicas de renome na Habana do tempo, como evidencian os nomes dos convidados ao casamento da súa filla Conchita Bouza
Goás, en 1924, con Marino López Blanco, fillo de lucenses emigrados, senador
e copropietario de dous bancos e unha compañía aérea, entre os que se atopaban José I. Rivero, director do Diario de la Marina, Carlos Portela, secretario de Facenda, e Julio Ortiz, fiscal, entre outros.6
6

M. Fernández Vizoso (2018). «Memoria de mariñáns», La Voz de Galicia.
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Tras un período de propaganda no que intentou proxectar o seu traballo
e conseguir novos socios, nas primeiras décadas do século xx a asociación
das Pontes xa contaba con máis de trescentos membros. Entre 1913 e 1921,
constituíronse varias delegacións en diferentes partes da Illa (Batabanó, Pinar del Río, Cienfuegos, Colón, Morón, Santa Clara, Las Villas), o que certifica que a concentración de migrantes ponteses non se reducía exclusivamente á Habana. Ademais, a apertura doutra delegación en 1917 en Progreso,
no estado mexicano de Yucatán, fálanos dunha circulación migratoria que
xa fora analizada en termos xerais para galegos doutras orixes por X. Neira
Vilas (1983) e por E. Villaverde (2001). Finalmente, a asociación inaugurou
outra delegación na localidade galega das Pontes en 1921 cando os ponteses
regresados de Cuba, que formaban parte dela desde a súa creación, tras a
súa experiencia habaneira, toman a iniciativa da promoción de construción
de escolas nas distintas parroquias do termo municipal.
A alma mater desa delegación pontesa foi Jesús Cabarcos Cal (1868-1947),
quen vivira en Cuba varios anos. Foi socio fundador da asociación e, despois do seu regreso ás Pontes, chegou a ser alcalde da vila a principios dos
anos trinta (Sande, 2013). Cómpre salientar neste sentido que a denominación social da asociación cambiou co paso do tempo a medida que os seus
obxectivos mudaron e se perfilaron as súas liñas de actuación, amplamente
analizadas por M. Souto (2011). Así, se no seu nome primario aludíase á instrución, á beneficencia e á protección mutua -obvias necesidades básicas
dos inmigrantes-, coma no caso doutras sociedades microterritoriais, a designación posterior incluíu tamén o aspecto do recreo, ao organizar festivais, banquetes e jiras campestres, non menos importantes para reforzar a
sociabilidade entre paisanos e para a reafirmación da identidade local. Esas
jiras adoitaban realizarse ao comezo na Quinta do Obispo, para se celebrar
despois nos xardíns de famosas fábricas de cervexa nos arredores da Habana, coma La Tropical –en Guanabacoa– ou La Polar, en Marianao. Estas
variacións xeográficas, aínda que non son residenciais, amosan o ascenso
social da comunidade pontesa na Habana.
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Ponteses na Quinta do Obispo no ano 1921. Fonte: Arquivo persoal de Manuel Souto.

Agora ben, estas relacións sociais entre compatriotas non só explican a
creación e desenvolvemento de tales sociedades étnicas senón que tamén se
atopan na base do control de certos nichos económicos e do funcionamento
de determinados patróns residenciais. En canto aos primeiros, os inmigrantes
das Pontes, xunto cos das comarcas lucenses da Terra Chá e da Mariña occidental, foron dominantes como dependentes ou propietarios no negocio das
casas de préstamos, empeños, tendas de móbeis e xoieiros na Habana, onde
tamén se mercaban e vendían xoias, obxectos de arte e móbeis (Vidal, 2006).

Aproximación ás variacións residenciais dos inmigrantes ponteses
en Cuba
Os relatos biográficos, historias de vida e, sobre todo, os testemuños
orais dos inmigrantes ponteses en Cuba utilizados nesta investigación7 re7

Aínda que neste caso centrámonos nos patróns de comportamento residencial, as impresións dos entrevistados sobre a Illa abondan na forma en que foron capaces de adaptarse ou non ás novas circunstancias. A pesar de que a maioría dos informantes, antes
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velan que na práctica todo os casos dirixen o
seu camiño cara a maior das Antillas encoraxados polo funcionamento das redes migratorias ben consolidadas. Desde finais do século
xix ata 1930, momento no que rematou a primeira onda migratoria de galegos, mais tamén
durante a segunda na que os fluxos continuaron en menor medida, os movementos migratorios dos ponteses seguiron dominados pola
influencia de familiares e veciños que chega- Tarxetas e publicidade de negocios ponteses na Habana. Fonte:
ran con anterioridade. En xeral, era bastante Arquivo persoal de Manuel Souto.
común que os residentes das Pontes tiveran
coma destino prioritario o porto da Habana, polo que a presenza dos veciños da localidade pontesa era asidua na propia capital de Cuba.
Chico, porque en aquel momento la cosa estaba muy mala, había muy
poco trabajo, casi no se encontraba y había que salir para algún sitio
a ver si mejoraba uno o nada de eso. Por cierto, que hemos mejorado,
porque íbamos para allá en aquel tiempo, no era como hoy, hoy aquí
está bien y allá está mal, ha cambiado la cosa, pero en ese tiempo lo
hacían casi la mayor parte, aquí en Puentes la mayor parte de las fade emigrar, dedicábanse a labores agrícolas, cando se instalaron na Habana souberon
se adaptar ás condicións da vida urbana, concentrándose sobre todo na realización de
actividades de carácter comercial.
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milias que había por aquí, todo el mundo... uno, dos o tres tenían en
Cuba. Eso es el que viene ya desde hace muchos años vaya, el cubano y
el gallego de aquí casi, casi, están ligados.8

Evidentemente, A Habana á que chegaron os ponteses nese intre estaba
moi lonxe daquela antiga cidade colonial que sufriu profundas transformacións urbanísticas e arquitectónicas entre finais do século xviii e principios
do xix. Á zona de intramuros –o que hoxe coñecemos coma A Habana Vella–,
propia das cidades fortificadas para defendelas mellor de posíbeis ataques
estranxeiros, sumouse a construción da chamada A Habana de Extramuros,
co que a cidade se expandiu gradualmente, dada a necesidade de novos espazos e construcións que a capital demandaba (Zardoya, 2014). Na metade do
século xix, A Habana de Extramuros contaba xa con rúas emblemáticas coma
a Calzada del Monte, que cortaba coa Calzada de Jesús del Monte, cara ao
suroeste, e coa Calzada del Cerro en dirección oeste. Co paso do tempo ampliouse notabelmente coa construción das quintas recreativas establecidas
pola sacarocracia cubana.
Durante a segunda metade do século xix, deseñáronse novas avenidas
emblemáticas coma o Paseo Tacón –hoxe Salvador Allende– e outras transformáronse en edificios de dous pisos, o que permitiu ter negocios na planta
baixa e a casa no primeiro, ademáis do típico portal que facía da zona a ideal
para visitar tendas a través dunha extensa beirarrúa cuberta que protexía do
forte sol habaneiro. En suma, a área de Extramuros consolidouse e transformouse con grandes estradas que conectaban a cidade, elegantes zonas residenciais ou mansións para a aristocracia que non tiña espazo suficiente para
crecer no interior dos muros e instaláronse en novas áreas de urbanización
coma as construídas, por exemplo, arredor do Paseo del Prado. Por outro lado,
nos arrabaldes construíronse barrios máis populares coma o do Señor de la
Salud, San Lázaro ou Jesús María, onde vivían os traballadores dos estaleiros.
8

Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 521 realizada por Manuel Souto López en 1992.
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Resulta esencial ter en conta
dous feitos clave no desenvolvemento urbano da Habana, dunha cara, a chegada do ferrocarril en 1837 que estableceu unha
liña desde o concello de Güines ata o porto co obxectivo de
transportar azucre; e o feito de A Habana, Centro Galego, hotel Inglaterra. 1920
que, en 1863, desapareceu a mu- Fonte: Fondo Manuel Gómez, HISTORGA.
ralla, o que permitiu eliminar a
barreira arquitectónica que limitaba os dous espazos. Para ter unha mellor
idea da cidade na época, hai que ter en conta que xa existía o Teatro Tacón
situado no lugar no que se construiría o pazo social do Centro Galego, ao cal
asistían os ponteses no seu tempo de lecer, segundo as fontes orais:
Allí iba a votar, había billar, cuando llegado el momento si no tenía
nada que hacer iba por allí. Si había baile si querías ibas, había que ir
de corbata te cobraban medio peso por la entrada medio peso de caballero tanto como mujer invitada, la mujer no le cobraban, pero la mujer
sola no podía entrar sola y después adentro bailabas. El centro gallego
era una maravilla. Había bailes como esperar el año nuevo, estaba el
salón principal abajo, cada uno tenía su orquesta. Era distinto muy serio todo, todo era muy serio. El centro de la Dependiente y el asturiano
que estaba uno frente al otro en el Parque Central.9

O mapa que se mostra a continuación sintetiza o expresado a través da
pavimentación das rúas da Habana xusto a finais do século xix (1899). Sen
dúbida, as comunicacións son unha medida significativa para ter en conta
o posíbel desenvolvemento dunha cidade. A disposición das súas rúas e a
9

Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 531 realizada por M. Souto López en 1992.
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pavimentación das mesmas está relacionada co transporte e coa conectividade da cidade, o que inflúe positivamente na economía e na vida cotiá dos
habitantes. As seccións debuxadas en azul mostran as zonas pavimentadas
que corresponden á citada Habana de intramuros, o que reflicte unha cidade histórica e consolidada, mentres que os espazos en vermello indican os
sitios cubertos de macádam, un material de construción composto por un
conxunto de áridos que contribúe a mellorar as estradas e as autoestradas,
o que reflicte a expansión dunha cidade que continúa a crecer.
Foi neste panorama urbano, brevemente retratado, onde se inseriron os
inmigrantes ponteses. Os que chegaron nos primeiros anos do século pasado
atoparon unha cidade cun evidente patrimonio construtivo español na que os
novos estilos arquitectónicos deron paso a unha cidade moderna con teatros,

Mapa da pavimentación das rúas da Habana en 1899. Fonte: Arquivo da Emigración Galega. Consello da Cultura Galega.

84

Novas achegas ás migracións pontesas a Cuba
Frank Manuel Díaz Parcero ~ Ruxandra Guillama Camba

cines, avenidas e grandes comercios, e onde a marca do ferrocarril deixábase notar nunha estación central que facilitaba as comunicacións co resto da
Illa. Os barrios extramurais e intramurais conservaban algunhas residencias
das familias ricas cubanas e tamén había espazos populares onde vivía a clase
traballadora.
Segundo a información dispoñíbel nas fontes orais consultadas, foi nestes ambientes onde os ponteses se instalaron en maior medida á súa chegada á capital cubana. Mentres tanto, a revisión dos Libros de Rexistro de socios da entidade fundada polos nativos das Pontes permitiunos determinar
os seus lugares de residencia concretos, aínda que cómpre salientar que os
documentos consultados soamente cobren o período da primeira onda migratoria -de 1880 a 1930-, aínda que dentro desta considerouse pertinente
seleccionar algúns rexistros que permitirán ofrecer unha perspectiva xeral
da etapa. A elección deste período cronolóxico non foi fortuíta, senón que
estivo motivada polo cruzamento con outras fontes.
De feito, os testemuños orais aos que tivemos acceso revelaron que a maioría dos entrevistados chegaron a Cuba entre 1921 e 1930, mais en todos os casos
manifestaron que foron á Illa por coñecer familiares ou amigos que chegaran
con antelación; e que incluso foron os ponteses establecidos anteriormente os
que facilitaron o acceso ao mercado laboral aos que chegaron na década dos
vinte. Por outra banda, as breves biografías de ponteses achegadas polo traballo de G. Monge Muley (1953) céntranse principalmente nos que chegaron a
Cuba entre 1911 e 1930, mentres que as que se recolleron entre os 1.776 rexistros
da base de datos elaborada polo Arquivo da Emigración Galega (Biografías de
Galegos en Cuba) amosan a afluencia da primeira década do século xx.
Tendo en conta que todas as fontes traballadas nos dirixían a concentrar
a nosa análise sobre as tres primeiras décadas do século xx, para comezar a
consultar o Libro de Rexistro de Socios da asociación microterritorial das Pontes, o primeiro que seleccionamos –polo feito de tratarse da data fundacional
e, polo tanto, a primeira vez que os ponteses contaron cun rexistro nominativo
onde ademais dos nomes aparecen os enderezos dos socios– foi o correspon-
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dente a 1912. Posteriormente, analizáronse os anos sucesivos ata 1919 co fin de
dar conta do desenvolvemento e consolidación do proceso migratorio. Nun
segundo momento, acometemos os anos 1921, 1922 e 1923 para avaliar con máis
rigor non só os posíbeis cambios relativos ao lugar de residencia ao longo do
período, senón tamén a propia oscilación na lista de socios.
Neste aspecto, é necesario notar tamén que as investigacións realizadas
permiten deducir que moitos membros da sociedade conservaran o mesmo
enderezo familiar, algo corroborado por algúns relatos orais coma o dun
inmigrante que interrompeu a súa estancia na Habana para volver a Galicia
e reemigrou anos máis tarde, cando relataba que sempre residira «en Campanario 518, entre Zanja y Dragones, allí es donde residimos siempre, allí
llevamos ya muchos años».10
Por último, analizáronse os datos correspondentes aos anos 1928, 1929 e
1930, coa intención de presentar a revisión final da fase, dado que precisamente arredor desta data remata o primeiro ciclo da onda migratoria galega
a América, na que Cuba tiña un peso crucial coma destino.
Mediante o estudo dos datos referidos aos domicilios nos Libros de socios seleccionados foi posíbel localizar os barrios nos que se instalaron os
inmigrantes ponteses. Así a todo, neste punto cómpre subliñar que a distribución territorial da Habana actual non se corresponde coa que existiu
nas primeiras décadas do século xx cando a Illa estaba dividida en seis provincias e unha delas era, precisamente, A Habana. Esta provincia habaneira tiña entre os seus municipios un de nome similar no que se atopaba a
capital. Non obstante, na actualidade hai 15 provincias e 168 municipios en
Cuba, a capital é A Habana e non contempla o mesmo espazo xeográfico
que no pasado porque parte dese territorio incorporouse ao que hoxe se
coñece como Artemisa e Mayabeque. No entanto, durante o tempo da nosa
selección (1912-1930), a Illa dividiuse en seis provincias e unha delas era a da
Habana, integrada entón por un centro neurálxico da vida económica, polí10 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 521 realizada por M. Souto López en As Pontes en 1992.
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tica e social do país, ademais dunha grande área rural. Polo tanto, a provincia da Habana mantivo a estrutura desde principios do século xx ata 1976,
momento no que se dividiu en dúas provincias independentes (La Habana e
Ciudad de la Habana).
Outra diferenza significativa a considerar reside na denominación actual
dos distintos municipios da Habana (Plaza de la Revolución, Habana Vieja,
Centro Habana, Diez de Octubre, Cerro, Arroyo Naranjo, Playa, Marianao,
La Lisa, Guanabacoa, Regla, Habana del Este, San Miguel del Padrón, Cotorro, y Boyeros), que contrasta coa observada na páxina web da Oficina
Nacional de Estatística e Información de Cuba onde se constata que a composición municipal da Habana –e os seus respectivos nomes– sufriron diferentes variacións ao longo do século pasado.
Táboa 1. Municipios da provincia da Habana nos anos 1907, 1919, 1931
Municipios 1907

Municipios 1919

Municipios 1931

Aguacate

Aguacate

Aguacate

Alquizar

Alquizar

Alquizar

Batabanó

Batabanó

Batabanó

Bauta

Bauta

Bauta

Bejucal

Bejucal

Bejucal

Guanabacoa

Calmito del Guayabal

Calmito del Guayabal

Güines

Guanabacoa

Guanabacoa

Güira de Melena

Güines

Güines

Habana

Güira de Melena

Güira de Melena

Isla de Pinos

Habana

Habana

Jaruco

Isla de Pinos

Isla de Pinos

Madruga

Jaruco

Jaruco

Marianao

Madruga

La Salud

Nueva Paz

Marianao

Madruga
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Municipios 1907

Municipios 1919

Municipios 1931

San Antonio de los Baños

Melena del Sur

Marianao

San José de las Lajas

Nueva Paz

Nueva Paz

Santa María del Rosario

Regla

Quivican

Santiago de las Vegas

San Antonio de los Baños

Regla

San José de las Lajas

San Antonio de las Vegas

San Nicolás

San Antonio de los Baños

Santa María del Rosario

San José de las Lajas

Santiago de las Vegas

San Nicolás
Rosario
Santiago de las Vegas

Fonte: Elaboración propia a partir da consulta das táboas dos Censos de Población y Viviendas en
Cuba: 1907-1953. http://www.one.cu

Os datos anteriores expresan valiosa información sobre a realidade territorial anterior a 1959, data na que se produciu unha transformación radical
no país. E aínda que estas estatísticas rexistran datos dos anos 1907, 1919,
1931, 1943 e 1953, escollemos só aqueles que cronoloxicamente están máis preto dos seleccionados para a análise dos Libros de socios (1907, 1919, 1931). É
apreciábel que na provincia da Habana houbese un municipio cun nome similar e que só Marianao, Regla e Guanabacoa fosen considerados municipios
nese momento, como é o caso na actualidade. Polo anteriormente exposto,
nas táboas que presentamos a continuación escollemos utilizar a localización
por barrios dos inmigrantes ponteses asentados no municipio habaneiro co
obxectivo de reflectir con máis precisión os núcleos de poboación nos que se
estableceron. Así, referímonos a algúns dos lugares mencionados cos nomes
de época, coma Habana Colonial e Habana de Extramuros, identificados cos
espazos que actualmente corresponden aos concellos da Habana Vella e Centro Habana respectivamente.
A partir dos comentarios anteriores e á luz dos datos do Libro de Rexistro de Socios dos naturais das Pontes na súa data fundacional e nos
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anos seguintes a dita fundación, esta foi a distribución residencial dos seus
membros:
Táboa 2. Situación residencial dos ponteses na Habana (1912-1919)
Habana
del
Extramu- Jesús
Monte
ros

Ano

Cerro

Habana
Colonial

1912

0

50

169

1913

0

50

1914

1

1915

Luyanó

Regla

Vedado

Víbora

0

0

4

8

1

179

0

0

4

9

2

50

208

0

0

4

9

2

1

50

220

0

0

4

9

2

1916

1

50

240

0

0

4

9

2

1917

2

50

273

0

0

5

9

2

1918

2

51

346

0

0

6

12

4

1919

15

51

483

11

10

3

10

11

Fonte: Elaboración propia a partir da consulta dos Libros de Socios da Sociedade de Naturais das Pontes localizados no Consello da Cultura Galega.

Como se pode ver, alá por 1912 e ata 1919, os ponteses residían fundamentalmente na provincia da Habana, e dentro desta no seu municipio homónimo. O espazo municipal daquela época estaba composto por distintos barrios; A Habana de Extramuros, seguida a unha considerábel distancia pola
Habana Colonial, foron as elixidas coma as principais áreas de residencia
para inmigrantes como resultado das estreitas redes establecidas nestes lugares, mais tamén porque eran sitios onde se instalaron os principais negocios nos que era posíbel atopar emprego. Ademais, A Habana de Extramuros
era o lugar comercial por excelencia da cidade onde se atopaban os grandes
almacéns, as tendas máis elegantes da cidade, os cines e os teatros e, polo
tanto, todos os visitantes dos mencionados lugares poderían ser clientes
potenciais das adegas, empeños, tendas, leiterías, cafés ou carnicerías dos
inmigrantes das Pontes que traballaban arreo todos os días.
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Pues entonces se trabajaba, bueno más no porque ya no había horas.
Desde las 4 que me levantaba, después allá por la madrugada había...
despachaba una fonda ahí de unos parientes. Tenía que moler 20 libras
de picadillo, a mano, con una maquinita de esas de mano, chiquitita,
como la que hay aquí casera. Entonces ahí moler, y moler y moler, un
par de horas ahí moliendo, eh. Después llevárselo a los hombres esos. Y
después seguir, cogiendo mandados y llevándole a otra gente, y a otra,
qué sé yo. Y allá a la una de la tarde a almorzar. Se tumbaba uno un
poquitín y a las 2 se volvía a abrir. Se volvía a abrir el establecimiento
hasta las 9 de la noche.11

É significativo que en 1919,
aínda que en menor grao, outras áreas van ser de interese para algúns dos emigrantes
ponteses. Por outra banda, hai
que destacar que a información
referente a Regla se inclúe porque, aínda que é un municipio
da Habana e non un barrio, nos A Habana, peirao de Triscornia (1909). Fonte: El Financiero Hispano-Cubano, 24-12-1909.
parecía importante telo en conta dada á súa proximidade ao centro da cidade e ao lugar de internamento
–o campamento Triscornia–, no que ficaban os inmigrantes que viñan para
A Habana sen contrato de traballo e sen ninguén para se responsabilizar
deles. Aínda que non parece que fora o caso dos ponteses, xa que precisamente eles tiñan as redes de apoio necesarias, a lembranza da súa experiencia neste sitio coméntaa así un dos informantes do repertorio de fontes
orais utilizadas:

11 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 1546 realizada pola investigadora Consuelo Naranjo Orovio.
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Fui, pero a firmar nada más, ya precisamente vivía yo fuera de Triscornia, y mis tíos eran amigos de los funcionarios de allí. Y nada, fui
a firmar, y me miraron así los ojos un poco, nada…, un visto bueno.12

Pola súa banda, outro dos entrevistados declararía ao respecto:
La conozco bien, pero no estuve. La conozco bien porque vivimos allí
muy pegaditos. Tuvimos negocio pegado. Y la conozco bien porque inclusive yo cuando llegué mi trabajo era llevar mandados, los recados.13

A través dos datos dispoñíbeis para os anos 1921, 1922 e 1923 entre os Libros
de Rexistro da sociedade microterritorial pontesa, é posíbel comprobar como
A Habana de Extramuros continuou a ser o lugar onde se instalaban os veciños
das Pontes. Porén, pódese verificar que o número diminuíu considerabelmente con respecto á década anterior se temos en conta que en 1919 residían na
zona un total de 483 ponteses e que esa cifra caeu ata acadar os 151 en 1923.
Esta baixa debeuse probabelmente a que moitos dos emigrados asumían a súa
estancia en terras estranxeiras coma transitorias, o que facía que en moitos
casos volveran a Galicia tras un tempo en Cuba. Non se descarta tampouco o
traslado a outras áreas municipais –El Cerro, Luyanó, Jesús del Monte ou La
Víbora–, como se observa en 1919. O primeiro tiña rúas que permitían o acceso
ás zonas da Habana colonial e ás de fóra das murallas. Tamén é de supoñer que
cando perdeu o esplendor do século xix se converteu nunha zona de maiores
posibilidades económicas para traballadores e inmigrantes.
No caso de Jesús del Monte, que tiña tres distritos importantes ( Jesús del
Monte, Luyanó e Arroyo Apolo), foi un barrio que na primeira metade do século xx alcanzou un auxe poboacional debido á acelerada urbanización dos
seus terreos, momento no que as rúas foron pavimentadas e no que a estrada
12 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 1500 realizada por C. Naranjo, nas Pontes en 1983.
13 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 521 realizada por M. Souto López nas Pontes en 1992.
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chegou a ter unha dobre vía. Nesta zona localizáronse numerosos talleres, fábricas, empresas de madeira e unha central de xeración de enerxía eléctrica.
Ademais, a localización de tranvías eléctricos que proporcionaban a conexión
coas principais arterias da cidade, engadiu un maior valor á zona.14 La Víbora
situouse na zona máis alta da Calzada de Jesús del Monte e comezou a medrar como núcleo de poboación tamén a principios do século xx. A zona foi
favorecida pola ampliación da liña de tranvía da Calzada de Jesús del Monte,
que permitiu o acceso ao novo barrio. Co paso do tempo, familias adiñeiradas
coma a do presidente da República entre 1913 e 1921, Mario García Menocal,
instaláronse en La Víbora, o que significou que aumentou na zona o número
de empresas e establecementos para ofrecer servizos.15
Táboa 3.

Situación residencial dos ponteses na Habana (1912-1919)
Habana
del
Extramu- Jesús
Monte
ros

Ano

Cerro

Habana
Colonial

1921

14

23

213

1922

10

41

1923

27

40

Luyanó

Regla

Vedado

Víbora

8

2

–

8

7

170

5

1

–

16

6

151

1

2

–

11

4

Fonte: Elaboración propia a partir da consulta dos Libros de Socios da Sociedade de Naturais das Pontes localizados no Consello da Cultura Galega.

Por último, os Libros de Rexistro da sociedade pontesa correspondentes
a 1928, 1929 e 1930 móstrannos a evidencia de que o número de inscritos
continuou a declinar. Por exemplo, en 1930 atópanse soamente 199 ponteses listados, o que supón unha diminución considerábel en comparación
cos anos anteriores. A nosa tese do eventual retorno de moitos deles é reforzada, non só porque iso xa era unha perspectiva contemplada desde o
momento da súa saída de Galicia, senón tamén porque o retorno dos pon14 http://tranviasdelahabana.blogspot.com
15 http://cubarte.cult.cu
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teses á súa terra natal foi incentivado pola crise económica que comezou
a se notar en Cuba no período coñecido como Machadato, que debe o seu
nome aos gobernos do presidente Gerardo Machado. Durante o seu primeiro mandato (1925-1929), puxo en práctica un importante programa de obras
públicas grazas ao boom económico daqueles anos. Non obstante, o seu segundo mandato coincidiu coa crise mundial de 1929-1933 que, xunto co seu
método de dirección escasamente democrático, orixinou unha oposición
maioritaria que logrou o seu derrocamento.
Para retratar con maior precisión a situación da época, teñamos en conta
que a crise económica trouxo altos niveis de desemprego que aumentaron
o malestar no país e contribuíron ao comezo das manifestacións contra o
goberno. A resposta do goberno foi inmediata, como demostrou a decisión
de 1930 de pechar a Universidade da Habana para tratar de controlar a organización dos estudantes, censurar calquera manifestación que non apoiase
ao goberno e reprimir aos que non estaban de acordo coas liñas oficiais.
Ante este panorama de incerteza, non é de estrañar que os emigrantes das
Pontes non estivesen satisfeitos co clima de tensión que viviu o país, aspecto que recollen moitos dos testemuños orais onde se informa da situación
do seguinte xeito:.
Eso fue... mortal, porque no había nada... no había trabajo, no había
nada… Ahora, el peor era el de Machado, indiscutiblemente. Era malo
porque no se ganaba nada. Todo estaba regalado, a la hora de vender,
pero no había... no había... Y había mucha persecución.16

Entre os testemuños orais sobre este tema atopamos o dunha persoa que
revelou que, aínda que preferiu permanecer fóra da política, para el o peor
momento foi cando Gerardo Machado exerceu de presidente porque os postos de traballo eran escasos e os salarios eran moi baixos, ademais de que se
16 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 1546 realizada por Consuelo Naranjo Orovio.
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sentiu un clima de tensión no país debido á persecución policial, incluso nese
momento decidiu pertencer ao partido abc17 para ir contra Gerardo Machado, aínda que despois de rematar ese goberno, non permaneceu afiliado.
Outro acontecemento político que tamén influíu no declive dos emigrantes ponteses na Illa foi o goberno provisional que sucedeu a Machado.
Caracterizouse polo seu carácter popular, nacionalista e antiimperialista,
feito que provocou que non fose recoñecido polos Estados Unidos. Entre
algunhas das súas medidas cabe destacar o establecemento dunha xornada
laboral de oito horas, dun salario mínimo e a nacionalización da compañía
eléctrica, só por citar algúns exemplos. Neste contexto, o presidente Ramón
Grau San Martín estableceu o Decreto 2583, do 8 de novembro de 1933, coñecido como lei do 50%, que estipulaba:
POR CUANTO: La protección específica del trabajador nativo ha de
constituir una orientación básica en toda política realmente nacionalista. ARTÍCULO I. Todas las personas jurídicas o naturales establecidas
con carácter de Patronos en el Territorio nacional, en la explotación de
empresas agrícolas, industriales o mercantiles, tendrán forzosamente
tendrán que utilizar en los trabajos a que se dediquen un cincuenta
por ciento, por lo menos, de obreros y empleados cubanos nativos, y
dedicar al pago de salarios devengados por los mismos, un cincuenta
por ciento, por lo menos, de las cantidades que se destinen al pago de
su personal; debiendo dejar implantadas en sus servicios ambas proporcionalidades, si ya no lo estuvieren, dentro de un mes, a partir de la
publicación de esta Ley en la Gaceta Oficial de la República.18

17 Organización xurdida clandestinamente en 1931 co obxectivo de derrotar ao goberno de
Gerardo Machado. Componíase por intelectuais, profesionais, pequenos comerciantes e
estudantes. Nun principio asumiu a ruta armada como método de loita. En 1934 converteuse nunha asociación cívica e en 1938 converteuse en partido político ata que desapareceu en 1947.
18 http://www.autentico.org.
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Como se dixo, a medida establecía que todas as empresas con sede en
Cuba tiñan que contratar, polo menos, á metade dos seus empregados entre
cidadáns cubanos para promover o emprego dos nacionais do país. É presumíbel que tal decisión fose contraproducente para os emigrantes, polo que
moitos españois a criticaron xa que vían en perigo a súa estabilidade laboral
e nalgúns casos optaron por asumir a cidadanía cubana:
Me hice ciudadano cubano. Me hice porque allí a los extranjeros nos
cobraban un impuesto, una tributación. Además, había mucho más
derechos, había más derechos, porque empezando porque usted no
podía trabajar como extranjero últimamente allí.19

Outra opinión ao respecto expresou:
…el gobierno de Grau San Martín, en Cuba, puso, que lo felicitaron
mucho los cubanos y eso a mí no me extraña nada, porque eso primeramente por un lado está bien, aunque me perjudicaba, que para
trabajar en el país primero era el 85% nativos, o sea cubanos, después
había un 15% los que estuvieran casados y tuvieran hijos, quedaba un
5% escaso para los solteros, o algo de eso, entonces... algunos se vinieron para acá y otros se fueron, «mira, ¿quién va a poder trabajar?,
no queda trabajo». Ahora, claro, a nosotros nos pareció bien, pero sin
embargo la ley no es que este tan mal, porque aquí en España mismo
se pone... «bueno, en as Pontes pa trabajar tiene que ser el 80% da aquí
das Pontes», y le iba a parecer mal a los de afuera, pero a los de aquí
de Puentes no les iba a parecer mal, eso es la pura realidad. Eso fue
lo que pasó en el gobierno de Grau San Martín. ¿Entonces que había
que hacer? Pues nada, tu buscabas la manera de que... ¿qué hacías?
Comprabas, aunque sea un puesto de vender flores ahí en la esquina,
19 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 1500 realizada por Consuelo Naranjo Orovio.
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como dueño, (…), y tú te hacías ciudadano cubano, ya entonces podías
trabajar porque eras cubano. Ahí fue el problema, que había que hacerse forzoso.20

Noutra liña, obsérvase tamén que en Vedado aumentaron os veciños das
Pontes. Isto é comprensíbel porque se trataba dunha nova área de expansión
urbana que gañara vida co avance do século xx grazas á creación de vías de
acceso ao resto da cidade. Pouco a pouco, as familias con recursos económicos asentáronse neste barrio e o feito de que algúns ponteses estableceran
alí os seus negocios, nos que tamén vivían. Os datos dos rexistros do Libro
de socios invítannos a pensar tanto na busca de novas oportunidades coma o
avance social que xa adquiriran algúns emigrantes como é o caso do mencionado Jesús María Bouza Bello que tiña unha residencia na zona.
Táboa 4.

Situación residencial dos ponteses na Habana (1928-1930)
Habana
del
Extramu- Jesús
Monte
ros

Ano

Cerro

Habana
Colonial

1928

15

18

135

1929

17

17

1930

15

18

Luyanó

Regla

Vedado

Víbora

18

–

–

39

4

118

18

0

0

28

4

124

8

0

0

29

5

Fonte: Elaboración propia a partir da consulta dos Libros de Socios da Sociedade de Naturais das Pontes localizados no Consello da Cultura Galega.

Aínda que a comezos dos anos trinta diminuíu visibelmente a migración
á Habana, as conexións entre a Illa e As Pontes non desapareceron, en moitos casos o tránsito mantívose aleatoriamente ao longo do tempo. Á luz dos
datos anteriores, é evidente que os ponteses que residían na Habana desde
finais do século xix e as primeiras décadas do xx escolleron áreas desen20 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 521 realizada por Manuel Souto López.
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volvidas desde o punto de vista urbanístico, con posibilidades de comunicación con outros puntos da cidade. Nos inicios da súa carreira era habitual
que viviran en lugares populares onde residía a poboación traballadora, entre a que se atopaban os inmigrantes ponteses.
Despois de detectar os lugares de residencia fundamentais dos inmigrantes das Pontes, non hai dúbida de que as redes de apoio forxadas desde
a súa saída de Galicia favoreceron que o municipio da Habana –e dentro
deste, A Habana de Intramuros e de Extramuros– se convertera no centro
de recepción por excelencia á súa chegada. Os contactos familiares, amizades e de veciñanza que se implementaran, antes e despois de chegar á Habana, contribuíron ao modelo de asentamento residencial. De feito, moitos
dos que chegaron á Habana de Extramuros o fixeron ao seguir aos familiares ou motivados por un veciño. Así o corrobora un dos emigrados que,
impulsado pola necesidade do cambio e motivado polos habitantes do lugar
que chegaron da Illa, comezou a súa viaxe con só 17 anos. Na entrevista que
concedeu esta persoa dixo que se dirixía cara a América, continuando coa
tradición familiar xa que o seu pai emigrara anteriormente durante un breve período a Cuba e como el mesmo explicou:
Porque todos iban para allá. Todo el mundo iba para Cuba, pa Cuba y
yo elegí ir para Cuba.21

Outro caso atopámolo nunha familia de 14 irmáns onde os homes buscaron mellor fortuna na Illa, incluído o máis novo, que foi quen concedeu a
entrevista. Na súa historia contou que desde a súa chegada, a pesar de ser só
un neno, comezou a traballar nunha tenda mixta, propiedade dun dos seus
irmáns onde se podía atopar desde un botón ata unha maceta. A xornada laboral era intensa, comezaba ás 5:30 da mañá e rematando ás 11:30 da noite. Ao
principio cobraba 6 pesos ao mes, pero co paso do tempo e gañando expe21 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 521 realizada por M. Souto López en 1992.
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riencia fíxose socio ata que conseguiu fundar o seu propio negocio. Mentres,
outro veciño das Pontes viaxaba á Illa, anos despois en 1947, porque quería
reunirse coa súa familia que emigrara nos primeiros anos do século xx.
Tampouco pasa desapercibido que As Pontes era unha pequena vila galega na provincia de A Coruña, mais o municipio Habana era o centro político
e económico da provincia homónima e de todo o país. Ademais, a capital
cubana estaba en pleno momento de expansión e crecemento territorial.
As cifras de poboación de ámbolos dous lugares durante as tres primeiras
décadas do século xx testemuñan o contraste entre sociedade emisora e
receptora:
Táboa 5.

Poboación das Pontes en 1900, 1910, 1920 e 1930.
Ano

1900

1910

1920

1930

Habitantes

4.626

4.962

4.777

5.026

Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas sobre as poboacións de feito desde 1900 ata 1991.
Táboa 6.

Poboación do municipio da Habana en 1907, 1919 e 1931
Ano

1907

1919

1931

Habitantes

302.526

363.506

542.522

Fonte: Elaboración propia a partir da consulta das Táboas dos Censos de Poboación e
Vivendas en Cuba: 1907- 1953. http://www.one.cu

Resulta obvio que daquela a comunidade pontesa establecida na Habana
era sumamente importante para vila -só contando os inscritos na sociedade
microterritorial roldaba as trescentas persoas- debido ás remesas que enviaban ás familias ou as doazóns que fixeran para a construción de escolas.
Estes feitos denotan preocupación e interese polo lugar de orixe. A situación da educación primaria no caso do concello pontés entre os anos 1900
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e 1910 revela que o 42,10 % dos mozos declararon non saber ler nin escribir.
Enténdese polo tanto que os emigrantes das Pontes despois da súa experiencia cubana, onde entraron en contacto cunha sociedade urbana máis
desenvolvida, foran conscientes da necesidade de investir tempo, diñeiro
e esforzo para cambiar a situación de atraso económico e social das súas
lugares de orixe (Souto, 2011).
Os emigrantes das Pontes mantiveron estreitos lazos desde diferentes
ángulos coa sociedade da que procedían como un colectivo cohesionado
que, na Habana, ocupaba espazos urbanos, onde deixaban a súa pegada física sen poder falar de barrios étnicos puros nin dificultar a súa integración
na nova realidade, como testemuñan as fontes orais:
Siempre uno nota la impresión porque uno va acostumbrado de aquí y
llegar a un país como ese... en todos los sentidos, de negros, y chinos,
y.… pues le da una impresión a uno completamente... vaya, distinta de
lo que uno conoce. Eso es lo que pasa. Pues yo te diré que un clima muy
bueno, un sitio donde se da la cosecha de cualquier cosa, porque como
no hay helada ni hay mal tiempo... pues una producción muy buena. No
se necesita mucha ropa para vivir, con poca se vive, sin embargo, aquí
hay que taparse por todos los lados (risas). Eso es lo de allí de... de... Cuba
(…) los cubanos y los españoles podemos decir que éramos uno, porque
el que no tenía el pariente, el hermano, el abuelo o lo que sea, era de
aquí. Indiscutiblemente, muy buena relación. Aparte que había la parte
asiática también, los chinos, pero muy buenos también, muy buena relación con todo eso, en ese caso no era uno tan extranjero al llegar ahí,
vaya, humanitarios para cualquiera cosa y todo eso, buena gente. Todo
el mundo procura respetar lo de otro, nadie se mete contigo, pero bueno
si tú oyes hablar de España, aunque seas ciudadano cubano, porque hay
que hacerse, pero siempre la patria es la patria. Como decían: la cabra
siempre tira o monte, aunque sea monte malo, pero a cabra tira pallá. Es
más español fuera que no aquí… me siento las dos cosas, pero siempre
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A familia das Pontes, Lage Pardo, na Habana nos anos vinte. Fonte: Arquivo particular de Manuel Souto.

gallego, eh, porque es donde nací, claro, no, no, no, no tiene que ver
una cosa con la otra, pero bueno, aquel pueblo es bueno con nosotros
también.22
Muy buena, el cubano es muy buena gente muy noble. Pa mi lo mismo el negro que el blanco en el momento que tienes confianza tienes
todo muy bien. El gallego y cubanos, estaba todo mezclado. Allí todos
somos gallegos todos los españoles somos gallegos seremos toda una
22 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 521 realizada por Manuel Souto López ao emigrado José García Pedre, na rúa
Pablo Picasso das Pontes, 11-viii-1992. p. 5.
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familia. Había chinos, pero los chinos tenían su barrio, el Barrio Chino,
los chinos tenían varios comercios en el barrio de la Habana, pero los
gallegos eran todo mezclado lo mismo un gallego con una cubana todo
era una familia.23

Conclusións
Esta investigación sobre a emigración galega en Cuba, concretamente sobre os nativos das Pontes e arredores, demostra que as prácticas asociativas
e a mobilidade residencial foron unha das ferramentas dos emigrantes para
dar cohesión ao seu proxecto migratorio. Para este traballo utilizouse un enfoque cualitativo principalmente porque permite abordar pertinentemente
a subxectividade e o gran número de variábeis do fenómeno. As historias de
vida e as reconstrucións biográficas ofrecen un nivel óptimo de coñecemento
para descifrar as razóns do desprazamento e os seus patróns de comportamento. Así, é posíbel elucidar a interacción de todos os factores implicados
na construción da identidade e da pertenza, mediante a reconstrución das
distintas traxectorias migratorias, os seus obxectivos e adaptacións.
O xeito de entender a mobilidade da poboación identifícase tradicionalmente coa migración permanente. Un enfoque diferente é o da circulación
migratoria, onde a residencia habitual pode variar entre diferentes lugares.
Deste xeito, os conceptos de mobilidade e variación residencial son extremadamente útiles para definir a noción de pertenza. Como temos desenvolvido
ao longo da investigación, existe un conxunto de lugares ligados a cada individuo que conforma o seu patrimonio identitario xeográfico, o cal evoluciona non só ligado á nacionalidade ou ao lugar de nacemento, senón tamén á
traxectoria persoal.

23 Fondo HISTORGA, Departamento de Historia. Facultade de Xeografía e Historia USC, entrevista 531 realizada por M. Souto López nas Pontes en 1992.
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No contexto da Habana de principios do século xx, os ponteses instaláronse principalmente nas áreas urbanas máis centralizadas: A Habana
colonial e A Habana de fóra das murallas. As facilidades de acceso urbanístico que tiñan estes barrios, a coincidencia de negocios de sona que se
agrupaban nestes dous lugares e a afluencia de xente que chegou a estas
localidades describen estes barrios cun potencial excepcional para acadar
inserción laboral ou prosperidade en negocios propios. Os ponteses que se
instalaron en Cuba puxeron en práctica redes solidarias de colaboración
entre familiares e paisanos, formaron así patróns de pequeno asentamento
étnico. Non obstante, o anterior non entra en contradición coa inserción
conseguida polos veciños das Pontes nos barrios receptores.
É esencial mencionar que, na nosa opinión, o uso de varias fontes facilitou e enriqueceu as perspectivas de análise, polo que ratificamos a importancia de contrastar e ter en conta materiais históricos de orixes diversas
coma os que empregamos nesta investigación.
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O campaniforme de Veiga de
Vilavella: Unha ollada dende a
arqueoloxía experimental
Miriam Fernández Otero
Graduada en Historia da Arte

Introdución
O presente estudo baséase no estudo experimentación no ámbito da cerámica campaniforme centrándonos naqueles primeiros restos atopados en
Galicia, os vasos campaniformes de Veiga de Vilavella das Pontes de García Rodriguez, un par de cacharros cerámicos que marcaron un antes e un
despois no ámbito da arqueoloxía da Prehistoria e da produción cerámica
galega antiga.
Mantendo os vasos ponteses no foco do estudo, este traballo tenta aportar unha visión dos mesmos dende o ámbito da arqueoloxía experimental e
o labor de recreación, acompañada por unha importante base teórica que
nos pon en situación e recolle as orixes e evidencias do fenómeno campaniforme, a súa incidencia nos xacementos das Pontes e a historia dos achádegos, tentando aportar un análise o máis completo posible.
Esta base teórica contribuirá na comprensión da «ollada dende a arqueoloxía experimental», apartado máis interesante desta investigación
e no que se documenta o proceso de recreación ou reproducción experimental de dous vasos campaniformes que seguen os modelos formais
e decorativos daqueles que se atoparon en Vilavella, analizando cada un
dos procedementos e materiais empregados dende o bolouro de barro ata
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a extracción da peza forno. Mediante este proceso puidose comprobar en
primeira persoa o desenvolvemento do labor cerámico e de todas aquelas
características documentadas nos estudos, así como a posibilidade de extracción de conclusións non contempladas dende o punto de vista exclusivamente teórico.

O fenómeno campaniforme
O estudo do campaniforme fixo correr ríos de tinta dende os seus primeiros descubrimentos, unhas singulares manifestacións que suscitaron
tanto interese como controversia á hora e esclarecer a orixe e historia deste fenómeno que se estendeu por gran parte de Europa a mediados do III
milenio A.C. O desenvolvemento de múltiples investigacións e, como veremos, a influencia de cada liña de pensamento, atenderon durante décadas
o seu estudo dende distintas perspectivas, cunha metodoloxía que se foi
ampliando paulatinamente a medida que xurdiron as novas e máis recentes
técnicas analíticas. Aínda así, foron moitas as preguntas sen resposta que
perseguiron o fenómeno durante anos, constituíndo un reto de primeira
orde para os amantes deste período da nosa historia, os cales continuaron
co seu incansable labor investigador ata conseguir o máis recente e esclarecedor estudo sobre o tema no que se empregou o adn como fío condutor,
permitindo despexar moitas destas inquietantes incógnitas.
Por tanto, mediante o ahegamento ás características xerais do campaniforme que se presenta a continuación, xunto cos datos sobre as manifestacións rexionais máis próximas (como é o caso do campaniforme peninsular
e galego), estableceremos unha base introdutoria sobre a que traballar e
que permitirá comprender este fenómeno tan representativo que marcará
a prehistoria do concello das Pontes.
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Características formais e historia da investigación
Segundo os datos que nos proporcionan os distintos estudos e descubrimentos realizados ata actualidade sobre este interesante fenómeno protohistórico, podemos situar e definir o fenómeno campaniforme ou cultura
do vaso campaniforme como aquelas manifestación arqueolóxicas que se
desenvolveron nun período comprendido durante o Calcolítico e principios
da Idade do Bronce na Europa occidental, aproximadamente entre o 2600 e
o 2000 antes da nosa era.
O nome deste período ben caracterizado pola aparición en distintos
contextos arqueolóxicos dunha singular cerámica en forma de campá invertida e decoración incisa, unha produción cerámica restrinxida (cuncas,
cazoletas e vasos de distintos tamaños) que comparte un estilo e unhas características comúns presentes en xacementos localizados por toda Europa.
Segundo o tipo de ornamentación cerámica podemos clasificar estes vasos
campaniformes como:

Estilo marítimo internacional
Este estilo foi a tipoloxía máis uniforme e con
características comúns a toda a rexión europea
na que se desenvolveu o campaniforme, presente
principalmente nas áreas próximas á costa, de aí
o seu nome. De perfil suave, pescozo alto e barriga redondeada, a decoración desta cerámica está
realizada mediante puntillado ou impresión a peite de liñas oblicuas paralelas (nalgúns casos tamén
se constatou o emprego de cunchas), agrupada en Vaso de estilo Marítimo. Túmubandas horizontais estreitas que se poden alter- lo de la Sima, Medinaceli, Soria
nar con outras lisas, sen decoración. En moitas
ocasión presentan un engobe vermello brillante.
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Existen distintos exemplos con pequenas variantes deste estilo por toda
a península e o resto de Europa. Crése que ten a súa orixe na zona de costa
onde desemboca o río Teixo, ó redor do 2900 a.C. aproximadamente.

Campaniforme cordado
Xunto co Marítimo, este estilo é dos máis antigos en canto a decoración campaniforme. Conséguese mediante a impresión directa de cordas
sobre a cerámica, deixando una marca lonxitudinal por todo o vaso. En ocasións o estilo Marítimo e o Cordado aparecen xuntos no denominado Estilo Mixto, nunha simbiose que alterna as
franxas puntilladas e as cordadas.
Campaniforme cordado holan-

Puntillado xeométrico e ximbólico

dés. National Museum of Antiquities, Leiden.

O primeiro destes estilos decorativos caracterízase por engadir deseños xeométricos ós esquemas marítimos clásicos, conservando a técnica de impresión a peite pero cun repertorio
decorativo moito máis amplo. Por outra banda,
o estilo simbólico, tamén coñecido co nome de
campaniforme simbólico, incorpora xunto ós
motivos xeométricos outros xa de tipo figurativo
(cérvidos, soliformes, etc) posiblemente relacio- Vaso campaniforme xeométrico
de Écija (Sevilla).
nados coa arte rupestre (pinturas, petróglifos,
ídoliños, etc.).1
1

Garrido Pena, Rafael e Muñoz López-Astilleros, Kenia: «Visiones sagradas para los
líderes cerámicas campaniformes con decoración simbólica en la península ibérica»,
Complutum, 11, Madrid, Universidade Complutense de Madrid, 2000, pp. 285-300.
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Estes estilos, ó tratárense de técnicas de puntillado, foron enmarcados por certos autores
como parte do estilo Marítimo (Delibes, 1977: 98;
Harrison, 1977).2 Para algún especialista trátase
duns estilos «transicionais cara ós posteriores
de tipo rexional (Ciempozuelos, Palmela, Salamó,
Carmona, Veluwe, Provenzal etc.)».3
Fragmento de cunca con decoración simbólica do xacemento
de Las Carolinas (Madrid).

Estilo liso

Trátase de recipientes que comparten as mesmas formas e unha calidade de manufactura semellante á dos vasos decorados, pero, neste caso,
carecen de decoración.
Ademais dos estilos mencionados con anterioridade, existe outra clasificación perpetuada
Campaniforme estilo liso, o Budurante décadas e coñecida como estilo Inciso, ríz, (Lugo).
interpretado tanto en España coma en Europa
coma un elemento clave á hora de distinguir o estilo Marítimo ou Internacional e os Complexos Incisos máis tardíos (Carmona, Ciempozuelos, Palmela, Salamó, Veluwe Provenzal, etc.). Porén, a análise das características
técnicas e decorativas campaniformes confirma una clara continuidade
técnica das mesmas, pois, aínda que os deseños son obviamente diferentes,
a técnica común é a impresa, variando unicamente o aparello empregado:
corda nos tipos cordados, peite de pugas nos marítimos ou peite liso nos
incisos. Nalgúns vasos analizados comprobouse que moitas destas deco2
3

Garrido Pena, Rafael: El Campaniforme en la Meseta: Análisis de su contexto social, económico y Ritual, Vol I, Tesis Doctoral, Madrid, Departamento de Prehistoria, Facultade de
Xeografía e Historia, Universidade Complutense de Madrid, 1999, p. 201.
Garrido Pena, Rafael: «El Campaniforme en la península ibérica», en Almagro Gorbea,
Martín (Coord.), Protohistoria de la península ibérica: del neolítico a la romanización, Burgos, Fundación Atapuerca, Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional da Universidad de Burgos, 2014, p. 115.
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racións denominadas incisas puideron facerse mediante impresión dunha
liña continua no canto dun corte ou incisión sobre o barro, polo que a relación deste suposto estilo tardío podería ser máis estreita e próxima con
aqueles tipos marítimos.4
Esta cerámica, a pesar de identificarse coma un dos elementos máis representativos do fenómeno, tamén apareceu acompañada por outros elementos característicos que complementan a produción do campaniforme,
tales coma pezas de ouriveiría e xoiaría (diademas, plaquiñas, contas de colar, pendentes, etc.), puñais de lingüeta e punzóns de cobre, puntas de frecha de péndulo e aletas en sílex, brazais ou proteccións de arqueiro en óso
e botóns de óso con perforacións en V, lanza de cobre estilo Palmela, etc.
Os principais lugares onde se identificaron estas pezas foron en contextos funerarios, tan variados como as singularidades de cada asentamento,
tanto en enterramentos colectivos reutilizados de etapas anteriores (dolmens, covas, etc.) coma en aqueles coetáneos (fosas sinxelas, covas artificiais, enterramentos baixo túmulo de pedras, etc.), recuperando a gama
mellor conservada e máis rica en canto a decoración fronte ás fragmentadas pezas recuperadas en contextos habitacionais. Nestes enterramentos os
corpos xeralmente depositábanse en posición fetal, sen unha orientación
común, rodeados destes elementos de enxoval que acompañarían ó defunto
no viaxe cara ó alén.
A área xeográfica que abrangue este fenómeno non é para nada reducida,
esténdese dende a área atlántica e o norte de África ata a zona dos Cárpatos,
abarcando tamén as distintas illas, o sur do Báltico e a área do Mediterráneo.
A semellanza dos restos materiais atopados neste amplo contexto xeográfico
dende o século xix, supuxo para os investigadores un verdadeiro reto durante décadas, pois, aínda que existen diferentes e variadas hipóteses arredor
4

Rojo Guerra, Manuel, Garrido Pena, Rafael e García-Martínez de Lagrán, Íñigo:
«Un peculiar vaso campaniforme de estilo marítimo del Túmulo de la Sima, Miño de Medinaceli (Soria, España): reflexiones en torno a las técnicas decorativas campaniformes y
los sistemas de intercambios a larga distancia», Trabajos de prehistoria, 63, 1, enero-junio
2006, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, pp. 139-141.
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Enxoval do Túmulo de la Sima, Medinaceli (Soria), composto por vasos campaniformes de distinto tamaño, brazais de arqueiro, lanzas de cobre estilo Palmela, puntas de frecha de silex e unha
machada e puñais de lingüeta, ambolos dous de cobre.

destas manifestacións, non chegaron a esclarecer con totalidade a súa natureza. Non obstante, os recentes análises de adn sobre o campaniforme realizados en 2018 supuxeron unha resposta moi valiosa para tratar de resolver o
enigma, achegando datos sobre os xenes europeos e consolidando algunhas
das teorías sobre desprazamentos e correntes ideolóxicas comúns.
Cabe destacar que moitas destas teorías previas sobre o campaniforme
estaban influenciadas pola situación sociopolítica ou histórica na que os investigadores realizaron os seus estudos, polo que irán cambiando, segundo
avance o tempo, as perspectivas sociais que os rodeaban.5 Así, nas primeiras
décadas do s. xx, triunfarán as influencias da Escola Histórico-Cultural alemá que asumirán os achádegos e a súa distribución como as manifestacións
propias de distintas etnias, pobos ou razas (contexto do nacionalismo eu5

Op. cit., Garrido Pena, 1999, p. 4.
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ropeo), identificando o campaniforme coma unha raza ou cultura concreta,
uns grupos de traballadores dos metais e comerciantes que se desprazarían
de forma nómade por toda Europa. Nesta corrente de estudo prehistórico
tamén era de sumo interese a busca do lugar de orixe das culturas, polo que
autores como Montelius (1900), Petrie (1901) e Déchelette (1908) defenderon que as cerámicas campaniformes procedían de Exipto ou Asia Menor,
conxecturas que de seguido se verían substituídas por aquelas que defendían a súa orixe europea.
Tampouco tardarán en aparecer as teses sobre a orixe peninsular ou ibérica das primeiras manifestacións campaniformes (Siret, Schmitdt e Bosh
Gimpera, 1913-1940), corrente que encabezará os estudos ata datas recentes
coa idea de que esta cultura se estendería por toda Europa e o Mediterráneo dende as covas do centro e sur peninsular. O historiador e arqueólogo
español Alberto del Castillo consagrará a idea de España coma o berce do
campaniforme, concretamente no val do Guadalquivir, mediante as análises
comparativas das decoracións campaniformes e as das cerámicas neolíticas hispánicas,6 unha visión ben acollida en principio entre os estudosos
europeos pero criticada por parte dos británicos, xa que consideraban os
indicios doutras cecas en zonas do norte de Europa moito mais apropiadas
como punto de orixe. Ante as dúbidas sobre esta teoría gañará forza tamén
aquela que postulaba a zona centroeuropea e a cerámica cordada como berce do campaniforme, pois moitos dos elementos (botóns, brazais) presentes
nos enxovais tiñan neste lugar precedentes antigos.
En 1963, Sangmeister formulará a Teoría do refluxo, propoñendo a orixe dos
restos de campaniforme máis antigos (Estilo Marítimo) no centro de Portugal,
un incipiente campaniforme derivado das decoracións neolíticas autóctonas
que traspasaría as fronteiras locais a través dun movemento de «fluxo». Este
movemento expandiría o fenómeno de forma ascendente pola área da costa
atlántica ata chegar ás Illas Británicas, lugar dende o cal continuaría o seu
6

Del Castillo Yurrita, Alberto: La Cultura del vaso Campaniforme. Su origen y extensión
por Europa, Barcelona, Universidade de Barcelona. Facultade de Filosofía e Letras, 1928.
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avance cara ós Países Baixos, localización na que xurdiría un grupo híbrido ó
fusionarse coa cerámica cordada, tal e como indicaban os importantes restos
atopados en Bohemia e Moravia.7 Dende estas latitudes este estilo seguiría espallándose por toda Europa e as súas distintas comunidades, definindo deste xeito a corrente decorativa incisa tardía que podemos observar nos vasos
peninsulares de Ciempozuelos e Carmona. Para Sangmeinster a expansión e
difusión do campaniforme estaría motivada por dous elementos particulares:
a migración de grupos étnicos concretos e o comercio.
Outros especialistas, coma Harrison (1977), seguirán na década dos 70
apoiando a teoría do refluxo e asentando as orixes do campaniforme no
Estilo Marítimo derivado das cerámicas neolíticas portuguesas, mais, a pesar dos importantes estudos realizados no momento, as teorías de Sangmeinster e as súas derivadas comezarán a cambalearse coa irrupción de
formulacións alternativas, coma a dos prehistoriadores holandeses Lanting
e Van der Waals (1976), que aplicarán por primeira vez procedementos de
cronoloxía absoluta a través das probas con carbono 14.
Esta nova teoría, que chegaba con forza, coñeceríase a partir de entón
como o «Modelo Holandés», situando na desembocadura do Rin o lugar de
orixe do campaniforme, partindo da xa mencionada evolución da cerámica
cordada e rebatendo as teorías iberistas.
Durante os anos oitenta, e ata a actualidade, sucedéronse cantidade de
traballos de investigación que intentaron aproximarnos cada vez máis ós
detalles do Campaniforme co obxectivo de chegar a comprender a súa natureza, en moitos casos estudados dende perspectivas locais que falan daquelas similitudes e particularidades máis concretas dende un punto de vista
rexional, deixando á marxe por un momento a controversia das orixes do
fenómeno, debatidas cronoloxicamente a medida que as datacións do carbono 14 se foron precisando e acoutando cada vez máis.
A pesar de todas as teorías nas que se profundaron durante décadas para
coñecer a orixe e a razón de ser do campaniforme, este fenómeno seguiu
7

Op. cit., Garrido Pena, 1999, p. 7.

119

Mapa de expasión do Campaniforme. Debuxo de Luis Pascual, Aratikos, S.L.

constituíndose durante moito tempo coma un reto para os investigadores,
os cales continuaron cos seus estudos interdisciplinarios e teorías investigadoras, desexosos de dar coas pezas que faltaban para recompoñer o «crebacabezas».
A última grande investigación para tratar de aclarar estas dúbidas viu a
luz no ano 2018, un estudo xenético catalogado como o maior estudo de adn
realizado ata o momento, no cal un amplo equipo formado por 144 profesionais de 23 países analizou os restos óseos de 400 individuos europeos (once
deles peninsulares) de tempos do Neolítico, da Idade do Cobre e do Bron-
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ce. Con este estudo, publicado o 22 de febreiro na revista científica Nature8
e no que traballaron tamén investigadores de universidades e institucións
españolas,9 tentábase resolver se a cultura campaniforme se expandira mediante a difusión de ideas a través de contactos culturais, debido a procesos migratorios que levarían estes coñecementos ou pola confluencia de
ambos factores. Dos 400 esqueletos proporcionados para este estudo, 226
foron atopados acompañados de obxectos campaniformes, e mais a análise
de todos eles en conxunto proporcionou unha serie de datos que axudaron
a resolver moitas das dúbidas e debates trazados durante un século.
Segundo os resultados obtidos púidose confirmar que o fenómeno comezou a propagarse dende a península, coincidindo cos rexistros máis antigos
catalogados deste tipo de cerámica, e viaxou cara a Centroeuropa debido a
intercambios de tipo cultural, pois o adn dos esqueletos campaniformes ibéricos non teñen coincidencia cos do continente, tal como cabería esperar se
se tratase da transmisión por movementos poboacionais (migración).
Este illamento xenético que se percibe entre a península e Europa a finais do Neolítico non impediu así os contactos entre comunidades, tal e
como nos mostran moitas das evidencias arqueolóxicas deste período. A
adopción da vaixela campaniforme destinada a un uso ritual concreto coma
os banquetes, permítenos comprobar un claro desenvolvemento en canto a
formas de comunicación entre territorios e relación sociais, indicando ademais que as cerámicas non sempre ían da man da poboación, se non que xa
daquela tiña un gran valor o contacto e a transmisión de ideas e costumes
entre culturas sen necesidade dun movemento migratorio que as transportase. Esta difusión da cultura campaniforme desde a península podería considerarse como o primeiro exemplo dunha cultura que se transmite como
8
9

Olalde Íñigo, Brace Selina, Reich David, et al.: «The Beaker phenomenon and the genomic transformation of northwest Europe», Nature. International Journal of Science, 21
de febrero de 2018.
Universidade Autónoma de Barcelona, Valladolid, Complutense e Autónoma de Madrid,
Alcalá, Murcia, Santiago de Compostela, Instituto de Biología Evolutiva (CSIC-UPF), entre
outras institucións.
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idea respondendo a cuestións de prestixio social, característica fundamental pola que foi adoptada por outras sociedades.
Con todo, a viaxe e transformación do campaniforme non rematou aí,
o que tamén se constatou nesta investigación, vindo reforzar outro estudo
de adn publicado de novo na revista Nature en 2015,10 foi que o vaso campaniforme se viu adoptado por unha poboación que acababa de chegar da
estepa, grupos de pastores a cabalo da cultura Yamna que se estableceron
en Centroeuropa e que puideron contribuír na orixe á cultura cordada. A
diminución da poboación nesta área fai 5.000 anos, posiblemente debido
a factores epidemiolóxicos, puido facilitar a entrada e establecemento de
vagas migratorias dos yamna, que comezarían a exercer a súa influencia
e a hibridarse coa xente local dando lugar á cultura cordada. Aínda así, os
datos xenéticos apuntan que ademais dos yamma existiron outros grupos
poboacionais que se desprazaron dende puntos máis ó sur (zona de Turquía
e o Exeo), formando parte desta nova hibridación cultural que continuaría
avanzando cara ó oeste, en dirección ás Illas Británicas.
Nesta viaxe dende a península cara a Centroeuropa, e logo dirección ás
Illas Británicas, as cerámicas campaniformes tamén sufrirán unha transformación significativa en canto ó seu significado social, pasando de ser posiblemente obxectos e prácticas de uso colectivo (banquetes rituais)11 para
converterse en elementos identificativos dunha elite no contexto funerario.
Nesta transformación os individuos poderosos comezarán agora a incorporar estas cerámicas campaniformes nos enxovais das tumbas, nas que
ademais os homes aparecen acompañados con armas distintivas: puñais de
cobre, arcos, frechas, brazais de arqueiro, etc.
10 Allentoft, Morten: «Population genomics of Bronze Age Eurasia», Nature. International
Journal of Science, 10 de xuño de 2015.
11 Garrido Pena, Rafael; Rojo Guerra, Manuel; García-Martínez de Lagrán, Iñigo e
Tejedor Rodríguez, Cristina: «Beber y comer juntos: el contexto social y simbólico de
los rituales de similitud en los Campaniformes del interior de Iberia (2500-2000 a. C.)»
en Aranda Jiménez, Gonzalo; Montón-Subías, Sandra e Sánchez Romero, Margarita,
(Coords.): Adivina quién viene a cenar. Rituales de fiesta en las sociedades prehistóricas de
Europa y el Cercano Oriente, Oxbow Books, 2011, p.p.109-129.
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Recreación dun banquete e rito de hospitalidade en época campaniforme. Debuxo de Luis Pascual, Aratikos, S.L.

Este novo kit campaniforme, que se repetirá en numerosas necrópoles, comezaría a introducirse fai uns 4.500 años na península, unha corrente estilística e cultural que retornaba ó seu lugar de orixe primitivo pero agora
vinculada ó ritual funerario individual e ó seu enxoval, unha penetración que
non amosa restos xenéticos da chegada de xentes que a traen consigo, se non
que se efectuará mediante o contacto ideolóxico entre poboacións veciñas.
Por tanto, deste valioso e recente estudo podemos concluír que inicialmente a Cultura Campaniforme se expandiu dende a península ibérica como
un «movemento de ideas» e que, posteriormente, foi transformada nunha
segunda fase e transmitida principalmente mediante un refluxo poboacional dende Centroeuropa cara ás illas británicas, introducíndose de novo á

123

península e outras áreas do sur. Ambas as dúas formas de transmisión foron
fundamentais, aunque con distinto peso ou incidencia segundo as rexións.
Atopámonos entón ante unhas relacións sociais moito máis abertas e
menos localizadas do que se soe pensar en canto ás comunicacións deste
período, apoiando a idea de que o illamento social era unha cuestión menos común do que moitos cren, un pensamento posiblemente influenciado
dende o punto de vista dos medios informativos e de transporte contemporáneos. Este fenómeno que comparte expresións artísticas comúns, fálanos
tamén dun gusto ou desexo de elementos concretos dunha «moda» propia
do momento, definindo unha serie de amplas redes de contactos por toda
Europa que afectan ás elites principalmente e ás súas relacións, aínda que
deixará tamén importantes pegadas noutros estratos da sociedade a nivel
económico: centros artesáns produtores que proporcionaban os distintos
obxectos dos kits campaniformes.
Poderíamos afirmar entón que «a grandes trazos» as incógnitas xeradas
durante décadas en torno ó fenómeno campaniforme están resoltas grazas
a estes recentes estudos de carácter interdisciplinar, aínda que, no tocante
ó coñecemento da historia dos nosos antepasados, seguen existindo moitos
pormenores que precisar, cuestionados con cada novo descubrimento ou
método de datación revolucionario. Por isto só nos queda esperar a incorporación de novos datos que permitan seguir enchendo as páxinas da interesante historia e estudo do fenómeno arqueolóxico campaniforme.

2.2. O campaniforme na península ibérica
En canto ó marco cronolóxico no que se desenvolveu o campaniforme na
península ibérica podemos establecer que se estendeu durante a segunda
metade do iii milenio a.C., aproximadamente no 2500-2000 a.C., aínda que
algunhas datacións tomadas mediante carbono 14 nos permiten ampliar
este marco uns cantos séculos máis: o 2700-2600 e 1900 a.C. Esta cronoloxía
xeral pódese estimar de forma relativa segundo a área xeográfica peninsu-
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lar, pois dependendo da rexión e os materiais analizados co devandito C14,
aprezamos notables diferenzas, coma que no sueste peninsular o fenómeno
desaparece cara ó 2200-2000 mentres que en boa parte do interior hispánico se prolonga durante o comezo do II milenio a.C., no 2000-1900 a.C.
aproximadamente.12
Tendo en conta estes detalles e a súa variabilidade rexional, incluso na datación interna do fenómeno, podemos dividilo en dúas grandes fases segundo
os estándares tradicionais: unha de cronoloxía máis antiga e de distribución
paneuropea, o Estilo Marítimo-Internacional; e unha segunda máis tardía que
enmarca os estilos rexionais hispánicos: Ciempozuelos, Carmona, Palmela e
Salamó, sen esquecer tampouco os exemplos de cerámicas lisas.
A denominación do estilo Ciempozuelos ten
a súa orixe na necrópole de Cuesta de la Reina,
Ciempozuelos (Madrid), de inicios do ii milenio
a.C.), escavada en 1894 por encargo da Real Academia da Historia, constituíndose coma un dos
xacementos campaniformes máis representativos da península ibérica e que deu nome a un
estilo ornamental cerámico concreto. As vaixelas
atopadas neste lugar (vasos, cazolas e cuncas) fo- Cerámica do xacemento de
Ciempozuelos, (Madrid).
ron realizadas modelando a arxila a man ata lograr paredes moi finas, caracterizadas pola súa identificativa pasta de cor
negra conseguida mediante atmosfera redutora,13 e cunha superficie espatulada con decoración xeométrica incisa de sucos finos e profundos dispostos
en franxas que destacan pola incrustación ou embutido nas regañas dunha
pasta branca. Nalgúns casos a decoración esténdese ó bordo interno da boca
e ó fondo externo e adoita presentar brunido ou pulido.
A cerámica tipo Palmela desenvolvéronse pola desembocadura do Teixo
e a Estremadura portuguesa con cuncas hemisféricas, copas anchas e va12 Op. cit., Garrido Pena, Rafael, 2014, p. 118.
13 Cocedura con falta de osíxeno que escurece a cerámica ata tonalidades negras.
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sos, todos decorados mediante liñas puntilladas
inicialmente e logo incisas mediante peite e colocadas de forma oblicua, horizontal ou vertical.
A cerámica estilo Carmona esténdese por todo
o Baixo Guadalquivir, na Andalucía oriental e
especialmente no Cerro da Virxe de Orce (Granada), descuberta en enterramentos de cova ou
fosa, con decoracións parecidas ás de Palmela.
Cerámica estilo Palmela, do xaPor último, as de tipo ou estilo Salamó son unas cemento da Hermita de Galisancho (Salamanca).
cerámicas que están decoradas de forma moi profusa mediante incisións, pseudoincisións ou furadiños impresos, características que os investigadores franceses identifican como derivadas daquelas da
área dos Pireneos. Proceden de enterramentos en covas ou cavidades.
O momento no cal se levou a a transición entre
o período inicial cara ós estilos rexionais non está
de todo claro, mais podería situarse no 2300-2200
a.C., nunha transición que non sería para nada radical; é dicir, non se «esquece» nin se «desbota»
o carácter das primeiras manifestacións campaniformes, se non que se mantén o estilo Marítimo
como acompañante das incipientes mostras tarPequeno vaso do xacemento de
días.14 Do mesmo xeito, ben entrado o II a.C. pui- Carmona (Sevilla).
deron constatarse nalgunhas zonas da península
decoracións derivadas ou herdadas do período campaniforme que se coñecen
co nome de epicampaniformes, tal e como son os exemplos do chamado tipo
Dornajos manchego e o estilo Arbolí do nordeste peninsular.
O fenómeno estará presente por toda o territorio peninsular, pois, a medida que se desenvolveu o seu estudo e se impulsaron as escavación arqueolóxicas, foron aparecendo interesantes xacementos que confirmaban
14 Cabe destacar que nunca aparecen os campaniformes marítimos e os dos estilos máis
tardíos en contextos funerarios cerrados. Op. cit. Garrido Pena, 2014.
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a súa presenza por todo o territorio, resultando verdadeiramente significativas aquelas concentracións atopadas na zona central de Portugal e que se
prolongaban cara á conca do río Teixo (zona onde se establece a súa orixe),
ademais doutras áreas do val do río Douro.
Mergullándonos máis naqueles lugares concretos onde se atoparon os
elementos propios deste fenómeno, falamos de novo de dous contextos básicos que se comparten en todos os estudos: os lugares de hábitat e os enterramentos.
Os lugares de hábitat ou poboados da península ibérica no tempo en que
se incorpora o campaniforme era moi variados e diversos, nun momento
(finais do iv e comezos do iii milenio a.C.) no que se desenvolven importantes transformacións económicas e sociais que se traducen directamente na
constitución de grandes e destacados asentamentos como os dos Millares
(Almería, Granada, Murcia, Alacante, etc.), Zambujal ou Vila Nova de São Pedro (Portugal), etc. As mostras deste primeiro campaniforme delimitaranse
en áreas concretas destes asentamentos e das súas necrópoles (tamén se
incorporan nos grandes recintos de fosos15 como o de La Pijotilla 21), debido posiblemente á inestabilidade derivada destas transformacións e da
diferenza entre grupos sociais e clans, unha problemática máis ou menos
marcada segundo a área peninsular. En moitas ocasións a cantidade de elementos campaniformes non supera o 5 % dos restos atopados nos xacementos, o que leva a pensar que estaban vinculados a un grupo específico dentro
dunha xerarquía social preestablecida.
Como xa indicamos, noutros lugares do territorio esta estratificación social é máis difícil de rastrexar, posiblemente pola inexistencia ou baixa incidencia desta característica social, uns datos vinculados a grupos poboacionais que non desenvolveron grandes núcleos (estacionais ou permanentes)
como os «campos de hoyos», un tipo de poboado característico de amplas
15 Márquez Romero, J. Enrique e Jiménez Jaíme, Victor: Recintos de Fosos. Genealogía y
significado de una tradición en la Prehistoria del suroeste de la península ibérica (IV-III milenios AC), Málaga, Grupo de Investigación HUM-180, Área de Prehistoria, Servicio de
Publicacións da Universidade de Málaga, 2010.
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zonas do interior peninsular, que ás veces coexiste ou se limita con recintos
de fosos. Nestes casos, os obxectos campaniformes representan unha ínfima
porcentaxe, recuperándose dos mesmos pequenos fragmentos de cerámica
moi dispersos.
Tamén cabe destacar uns importantes asentamentos próximos ás lagoas
de Villafáfila (Zamora), nos que abunda a presenza de cerámica campaniforme do estilo Ciempozuelos, unhas factorías especializadas na produción de
sal sobre as que algúns autores consideran a posibilidade de que «durante
o inicio da Idade dos Metais a explotación do valioso “ouro branco” se realizara baixo o control das elites campaniformes».16
No tocante ós contextos funerarios deste período na área peninsular atopamos de novo unha variabilidade acusada en canto ás estruturas, as cales
se clasifican en sepulturas individuais (fosa) e colectivas. Fronte á idea tradicional de que os enterramentos colectivos eran costumes que precedían á
aparición do fenómeno campaniforme e a partir do cal se marcaría o abandono deste costume neolítico, temos evidencias de que os enterramentos
múltiples seguiron practicándose, iso si, cun menor número de individuos
inhumados no seu interior e a xeito de pequenos panteóns familiares dunha
mesma liñaxe representativa, posición elevada ou superior dentro da sociedade, revelada polos elementos luxosos que os acompañan.
Segundo a tipoloxía de enterramento podemos quizais intuír certos cambios sociais xestados en base a conceptos baseados en que «unha sepultura
individual segrega ó falecido do resto do grupo, destácao, singularízao, mentres que un sepulcro colectivo, por máis que estea constituído por sucesivas
inhumacións individuais ó longo do tempo, serve como marco integrador dos
distintos individuos falecidos dentro do grupo que o constrúe e o utiliza».17
16 Delibes de Castro, Germán y Del Val Recio, Jesús María: «La explotación de la sal al
término de la Edad del Cobre en la meseta central española: ¿Fuente de riqueza e instrumento de poder de los jefes Ciempozuelos?», en Veleia, Revista de prehistoria, historia
antigua, arqueología y filología clásicas, no 24-25 (2), Vitoria, Universidad del País Vasco,
2007-2008, pp. 791-811.
17 Rojo Guerra, Manuel; Garrido Pena, Rafael; Morán Dauchez, Guillermo; García-Martínez de Lagrán, Íñigo e Kuns, Michael: «Del enterramiento colectivo a la

128

O campaniforme de Veiga de Vilavella...
Miriam Fernández Otero

Debuxo no que se recrea o traballo da producción do sal incluido na exposición «¡Un brindis
por el príncipe! El Vaso Campaniforme en el interior de la Península Ibérica (2500 - 2000 a. C.)»,
Arturo Asensio.

Algún exemplo destes casos de panteóns familiares son as necrópoles do val
de Las Higueras en Toledo, as de Camino de las Yeseras e Humanejos (Madrid), as grutas de Quinta do Anjo en Palmela, Alapraia e São Pedro de Estoril (Portugal), La Vital (Valencia), Villabuena del Puente (Zamora) ou Fuente
Olmedo (Valladolid), este último caso cun dos enxovais máis significativos
de Europa, a tumba do «príncipe» mozo a carón do que se atoparon tres cacharros cerámicos estilo Ciempozuelos (vaso, cazola e cunca semiesférica),
un diadema de ouro, un brazal de arqueiro, un conxunto de armas de cobre
(puñal de lingüeta e once puntas de xabalina de tipo Palmela) e unha punta
de frecha de sílex.
Un aspecto curioso en canto a enterramentos deste período é o feito da
relativamente común reutilización de estruturas neolíticas, concretamentumba individual: el sepulcro monumental de la sima en Miño de Medinaceli, Soria, España», en BSAA arqueología, LXXI, Áreas de Prehistoria y Arqueología, Universidad de
Valladolid, 2005, pp. 11-42.
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te aquelas de gran tamaño (megálitos) debido ó simbolismo e importancia
que representaban. Deste xeito as estruturas megalíticas clasificáronse como
tumbas campaniformes en zonas da meseta das provincias de Zamora e Salamanca, en Andalucía ou no caso particular do xacemento de La Sima de Miño
de Medinaceli (Soria),18 un túmulo que previamente foi un lugar de enterramento colectivo con dúas fases, «tumba calero» e «tholos»,19 no que, máis dun
milenio despois, se depositaron varios cadáveres acompañados de enxovais
campaniformes. Algunhas teorías apuntan que o uso destas estruturas previas pode estar vinculado ó desexo de lexitimación de poder por parte dunhas
elites que afrontan a inestabilidade dun novo período ou, no caso das tumbas
de tipo tholos de Los Millares e La Pijotilla (Extremadura), una continuidade
social e ideolóxica.
A pesar da gran variedade de tumbas campaniformes peninsulares descubertas ata o momento podemos recoller certos trazos identificativos
comúns como son o seu carácter illado, a tendencia a formar pequenas
necrópoles que non soen superar as doce estruturas, e o reducido número
de persoas por tumba (nunca máis de cinco). Na súa característica postura
fetal, documentáouse a presenza de varóns, mulleres e menos, sendo máis
frecuente os restos femininos e escasos os infantes. Os enxovais fálannos
indubidablemente dunha elite ou familia destacada que empregaba este
tipo de enterramentos e que posiblemente controlaba o asentamento e o
territorio no que estaban instalados, con poder económico para adquirir
materiais foráneos ou exóticos. Dos rituais funerarios e lugar de enterra18 Idem.
19 As tumbas calero son enterramentos colectivos albergados baixo estruturas de pedra
caliza, de planta circular, construidas mediante una sucesión de aproximacón de fiadas
dando lugar a unha falsa cúpula. Despois de ser empregadas durante un tempo féchanse
mediante incendio ritual ata transformar a arquitectura en cal viva que se apaga con
abundante auga. O resultado é unha grosa placa de cal solidificada sobre o enterramento. No que respecta ás tumbas tipo tholos, estas caracterízanse por unha planta circular
construida tamén pola aproximación de fiadas de pedra caliza a hueso, á que se accede
mediante un corredor ou «dromos». Rojo Guerra, Manuel A. et al, «Un desafío a la eternidad. Tumbas monumentales del Valle de Ambrona», Memorias de Arqueología en Castilla
y León, 14, Salamanca, Junta de Castilla y León, 2005, pp. 69-72.
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Reconstrucción do ritual funerario do enterramento campaniforme do xacemento de Perro Alto
Fuente en Olmedo, Valladolid (2200-2000 a.C.). Debuxo de Luis Pascual Repiso.

mento da xente común non temos esta destacada referencia, aínda que no
Camino del Molino en Caravaca (Murcia) se descubriu un enterramento
colectivo calcolítico con máis de 1.000 individuos, dato que nos podería
achegar un pouco de luz en canto ós enterramentos da xente corrente da
época.20
Por último cabe sinalar tamén unha serie de pequenos túmulos atopados
en 2010 en el Moruero (Gemuño, Ávila) e (Alto III-Fuencaliente de Medinaceli),
20 Lomba Maurandi, Joaquín; López Martínez, Mariano; Ramos Martínez, Francisco
e Avilés Fernández, Azucena: «El enterramiento múltiple, calcolítico, de Camino del
Molino (Caravaca, Murcia). Metodología y primeros resultados de un yacimiento excepcional», Trabajos de Prehistoria, 66, 2, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
2009, pp. 143- 159.
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rescatando materiais campaniformes do seu interior de certa importancia,
entre os que se atopan adornos de ouro, aínda que os investigadores cren que
se trata de algún tipo de monumento conmemorativo. Os restos humanos
atopados no interior, dunha muller de menos de 40 anos, estaban recollidos
nunhas cunquiñas con signos de ter pasado por unha incineración previa e
rápida nas inmediacións, antes de proceder ó ritual.21

O Campaniforme en Galicia
Falar do campaniforme en Galicia lévanos inevitablemente a abordar o
campaniforme do noroeste peninsular, un territorio que abarca tamén culturalmente dende a antigüidade o norte de Portugal e outras áreas próximas
a nosa actual comunidade autónoma. Unha área que, mediante os múltiples
e interesantes restos arqueolóxicos deste período, se nos mostra coma unha
unidade en canto ó comportamento que presenta este fenómeno neste lugar, cunha riqueza e unha particularidade que o fará destacar dentro do
contexto hispánico e europeo.
Segundo os rexistros dos descubrimentos arqueolóxicos, en Galicia comezou a terse constancia do campaniforme a finais do século xix e principios
do xx, co doutor ferrolán Santiago de la Iglesia como o primeiro persoeiro en
informar sobre os descubrimentos que realizara na localidade das Pontes de
García Rodríguez (A Coruña).22 Poucos anos despois, Federico Maciñeira traballará tamén nesta zona atopando novas mostras de cerámica campaniforme, mais non publicará as novidades ata 1941. Quen si o fixo con anterioridade foi Luis Pericot23 posicionándose como o primeiro autor que teoriza sobre
o campaniforme en Galicia, introducido sinteticamente tamén por Angel del
21 Blanco González, Antonio e Fabián García, Francisco: «Un hito de la memoria: el túmulo de El Morcuero (Gemuño, Ávila)», Munibe (Antropologia-Arkeologia), 61, San Sebastián, Sociedad de Ciencias Aranzadi, 2010, pp.183-212.
22 De la Iglesia, Santiago: «Catálogo de la Sección de Protohistoria gallega de la Colección
de Santiago de la Iglesia» Almanaque de Ferrol para el año de 1908, Ferrol, 1907, pp. 59-67.
23 Pericot, Luis: «Los vasos campaniformes de la colección La Iglesia», Boletín da Real Academia Galga, v. xvi, 192, (1927), pp. 283-291.
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Achádegos nas mámoas da Pena da Cata, no Monte Pirleo, o Buríz (Lugo) entre os que se atopaban vasos campaniformes.

Castillo en 1928, momento a partir do que autores coma Bouza Brey e López
Cuevillas comezan a facer referencia a esta tipoloxía de cerámica nos seus
traballos sobre o megalitismo galego.
Estas evidencias mantivéronse en solitario ata a aparición dos xacementos de Fisterra en 1953, mais teríase que agardar ata os anos 70 para que a
investigación campaniforme tomase forza grazas a un período de intensa
actividade de investigación arqueolóxica na que que se escavaron múltiples túmulos dolménicos, achegando ós investigadores novos e interesantes
exemplos de cerámica: Buríz (1971), Lousada (1972), Tecedeiras (1972), Maus
de Salas (1972), Oirós (1977), Parxubeira (1977) e Argalo (1980). Coa nova partida de achádegos arqueolóxicos os traballos sobre o campaniforme obteñen
novo material co que enriquecerse, aglutinando os datos e coñecementos
recollidos ata entón en territorio galego, como os estudos de Bouza Brey,
García Martínez e Martínez López (1973), Hárrinson (1977) e Vázquez Varela
(1980), entre outros. A pesar dos esforzos de moitos investigadores, o estudo
do campaniforme galego desta primeira etapa veu marcado pola deficiencia
e o carácter pouco científico de moitos dos descubrimentos, xa que se tiña
coñecemento de excavacións amateurs e interesantes pezas inéditas gardadas en coleccións privadas ás que resultaba difícil acceder. Algúns destes
traballos recollen directamente novas sobre a recollida de pezas e as desaparicións fortuítas dalgunhas que aínda hoxe seguen sen resolver.
Ó contrario dos escasos exemplos atopados e estudados a principio de
século, a finais da década dos oitenta comezará a terse conciencia da im-
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portancia e o significado do campaniforme da nosa terra, tratando de paliar
a falta de investigación rigurosa cunhas prospeccións que partiron de áreas
intensamente escavadas, como foi o caso da comarca do Morrazo, e se expandiron cara a outras zonas na procura de novos xacementos, ampliando
xa a principios do século xx a escasa ducia inicial de lugares de estudo ata
aproximadamente a centena. Dende entón os achádegos e estudos sobre este
fenómeno continuarán ata os nosos días, sendo fundamentais para tratar de
comprender como evolucionaron estes elementos e tentar esclarecer a historia do campaniforme en Galicia.
Nun principio os vestixios arqueolóxicos galegos estaban relacionados
directamente con contextos funerarios, pero a medida que se sucederon as
novas escavacións apareceron obxectos vinculados a contextos habitacionais, máis relevantes e numerosos se cabe que os primeiros, permitindo a
reconstrución e definición do hábitat dos poboadores deste período e a súa
articulación e implantación no territorio.24
No ámbito galego, a etapa calcolitica foi durante anos un ámbito condicionado polas dúbidas debido ós escasos e confusos rexistros arqueolóxicos
que se coñecían da prehistoria da nosa terra, condicionada tamén polo feito
de que «durante moito tempo as orixes da metalurxia se situaron cos inicios da Idade do Bronce, a pesar de que o material empregado era o cobre,
e a súa caracterización estaba vinculada á cerámica campaniforme, e, polo
tanto, ó Calcolítico final».25
Grazas ó impulso das escavacións arqueolóxicas que se viviu a finais do
século xx tanto en Galicia coma no norte de Portugal, os datos comezaron
a fluír de novo, permitindo o recoñecemento dunha realidade histórica e
cultural propia no iii milenio a.C., tal e como acontecía polas mesma da24 Suárez Otero, José: «Una nueva Región Campaniforme: el Noroeste Hispánico. Una propuesta de síntesis desde la causística gallega», en El campaniforme en la península ibérica
y su contexto europeo = Bell Beakers in the Iberian Peninsula and their european context,
Valladolid, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2005. p. 178.
25 Idem.

134

O campaniforme de Veiga de Vilavella...
Miriam Fernández Otero

Vasos do xacemento da Penha, Guimaraes (Portugal). Colección do Museo da Sociedade Martins
Sarmento.

tas noutros lugares de península. Esta etapa cultural delimitouse en base a
unha variedade cerámica coñecida como «tipo Penha», un tipo de cacharros
inicialmente estudados e enmarcados en períodos prehistóricos dispares
que, grazas ós intensos estudos realizados no norte de Portugal, se conseguiron encadrar entre o Neolítico final e o Calcolítico inicial, tipoloxía que
se abandonará paulatinamente coa fase expansiva do campaniforme.
Esta cerámica precampaniforeme, que recolle o nome do xacemento do
portugués homónimo, foi unha cerámica ben documentada no norte de Portugal e común a todo o noroeste peninsular, expresando unha marcada singularidade e decoración caracterizada pola predilección da técnica incisa e o
desenvolvemento de decoracións con temática metopada, asociadas preferentemente á presenza de reticulados, amplamente documentados noutros
xacementos do noroeste tanto en contextos habitacionais como funerarios.
As súas orixes parece que se sitúan preferentemente no primeiro destes contextos e, posiblemente, xa a finais do vi milenio a.C., «nunha tradición cul-
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tural paralela ó megalitismo»26 que marcará a transición cara ó novo milenio
mesturándose, nalgúns dos casos, con outros materiais antigos, sen eludir a
posibilidade de variantes rexionais. Mentres tanto, os contextos funerarios
ofrecerannos unha menor presencia desta cerámica sumada a unha dificultade de identificación, pois en moitos casos os restos estan condicionados
polo seu antigo achado, descontextualización e falta de precisión estratigráfica (Montelobeira, Lousada, Cotogrande, As Rozas en Campolameiro, etc.).
Os poboados nos que se desenvolveu esta cerámica tiñan neste momento
unha variada localización e estrutura (Chan da Charola, Monte das Minas, Lavapés, Mesa de Montes, etc.), coa proba de diferentes actividades económicas
(gandería, agricultura, aproveitamento de recursos do mar, etc.) e de control
xeoestratéxico, que indican un patente auxe demográfico. Unido a esta realidade no mundo funerario aprézase un maior número de tumbas destacadas e
o desenvolvemento dos grandes dolmens de corredor e monumentalización
de estruturas, mentres que no ámbito social estes cambios veñen acompañados dunha maior presenza do simbólico, tanto coa presenza de ídolos de pedra
como cerámicas rituais profusamente decoradas. Das transformacións destes dous contextos podemos deducir unha máis que constatada complexidade
social e ideolóxica que se manifestaría nunha marcada xerarquización social.
Todas estas novidades formaron parte duns procesos de cambio e evolución
económica e social que se compartirá con outros lugares da península, mais,
no noroeste, cun certo carácter autóctono diferenciador, facendo perdurar
nalgúns casos o estilo das cerámicas incisometopadas ata principios do ii milenio a.C., cronoloxicamente marcado xa por nun novo contexto e realidade
arqueolóxica: o campaniforme.
As presenzas máis antigas de campaniforme na nosa comunidade corresponden ó campaniforme Marítimo, a través das súas variantes, tanto lineais
como cordadas, perdurando principalmente os trazos estilísticos destas variedades antigas (As Gándaras de Budiño, Pontevedra), cunha presenza clara
tanto en ámbito funerario coma habitacional. Tamén chama á atención unha
26 Íbidem, p. 179.
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especificidade ou característica propia do territorio galego (dentro do contexto peninsular) referida á existencia de campaniforme de decoración completamente cordada,27 tal e como se puido comprobar mediante as pezas que
se foron recuperando dalgúns xacementos: A Fontela (Moaña, Pontevedra),
Arca dos Penedos (Ourense), Monte dos Marxos (Rodeiro, Pontevedra), Castelo Velho (Oliveira, Norte de Portugal), así coma o cordado mixto do Forno dos
Mouros (Toques, A Coruña). A pesar de que as mostras son escasas e se atopan
esparexidas en diversos puntos, todas elas responden a un tipo de vaso concreto, cunha forma acampanada con barriga baixa e acusada e fondo cóncavo,
decorado coa impresión dunha corda que adoita estar composta de dobre fío.
Existen tamén casos nos que a alfarería campaniforme aparece en Galicia vinculada á cerámicas calcolíticas que a preceden, acompañándoas mesmo nalgún
xacemento, feitos que permitiron unha peculiar simbiose de formas como as que nos atopamos no xacemento das Forcadas (Cangas, Pontevedra), onde a cerámica calcolítica toma características campaniformes.
Polo tanto, estamos no certo ante a afirmación de que
a cerámica campaniforme irrompe nun momento no
que a tradición local estaba vixente, convivindo con ela Vaso campaniforme cordado do Monte dos Marxos
e variando segundo a zona. Esta dobre presenza tamén (Pontevedra).
se exemplifica nos casos nos que o campaniforme invade os contextos megalíticos, mais nestas situacións estamos a falar maioritariamente da reutilización de espazos xa con carácter posmegalítico (durante
segunda metade do iii milenio a. C), tal e como acontece nos exemplos dos
xacementos das Pontes de García Rodríguez.
Estes cambios do Campaniforme inicial tamén afectaron a outros elementos da cultura material como a maior incidencia de puntas de frecha e útiles
de perforación para o enmangado na industria lítica pulida (machadas, aixolas,
mazas, etc.), desenvolvemento de puñais de espigo e a aparición das alabardas.
27 Op. cit., Suarez Otero, José, 2011, pp. 260-265.
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A etapa final do iii milenio e o primeiro cuarto do ii a.C. será a etapa
máis definida en canto ás prospeccións da prehistoria galega, feito que nos
proporcionou importantes datos que nos falan dunhas características moi
homoxéneas que se estenden por todo o territorio galego, sen obviar por
isto pequenas variacións. Neste punto, a estrutura dos hábitats calcolíticos
foi desaparecendo en favor dunha ocupación do espazo máis extensiva, con
tamaños intermedios que ocupan as ladeiras dos vales fluviais ou ambientes
húmidos, cunha morfoloxía menos variada, esquecendo os antigos abeiros e
covas mediante a construción de edificios de certa envergadura e composición rectangular realizados con materiais perecedoiros,
Este aparente homoxeneidade podía romperse coa diferenciación social
e funcional dos distintos enclaves, marcada polos descubrimentos principalmente cerámicos, clasificados en canto ó tamaño e decoración (elaborada ou lisa). O abandono da cerámica neolítica será case total, aínda que nalgúns puntos se atoparon restos de cerámica incisometopada, mentres que
na propia cerámica campaniforme tamén se documenta unha diminución
na calidade das súas formas tradicionais (vaso, cazola e cunca) que agora se
adoptan tamén para outros elementos (xerras, etc.), elaboradas mediante
técnicas diferentes (incisión, impresión ou punzonado).
No contexto funerario os costumes suporán «a consolidación daquelas
paramegalíticas –cistas ou túmulos sen cámara ó lado de reocupacións de
vellos túmulos–»,28 coa aparición da cerámica campaniforme lisa, xerriñas
e vasos tipo Taraio (Malpica de Bergantiños, A Coruña). O enterramento
en cista, co seu respectivo enxoval, será a forma de ruptura coa tradición
anterior, unhas sepulturas pétreas a xeito de caixa cadrada ou rectangular
carentes de túmulo pétreo, punto de partida para o enterramento en fosas
de épocas posteriores e o ritual funerario da incineración.29
28 Suárez Otero, José: «Una nueva Región Campaniforme: El Noroeste Hispánico» en
Rojo Guerra, Manuel A., Garrido Pena, Rafael e García-Martínez de Lagrán, Íñigo
(Coords.): El Campaniforme en la península ibérica y su contexto europeo, Valladolid, Universidad de Valladolid, Junta de Castilla y León, 2005, p. 183.
29 Íbidem. p. 184.

138

O campaniforme de Veiga de Vilavella...
Miriam Fernández Otero

Neste momento será cando apareza unha das técnicas definitorias do
campaniforme galego, a impresión decorativa con cuncha,30 unha variante
que substitúe o puntillado clásico nas bandas decorativas lineais e marítimas. Será tamén común atopar cerámicas lisas acompañando ás cerámicas
campaniformes, cun repertorio que debuxa un estándar no que os recipientes altos, de paredes rectas, formas troncocónicas e xerras de perfil en
S parecen ser a norma.
En canto a outro tipo de útiles atopados
nos xacementos tamén se verifica unha evolución, descendendo os casos de exemplos
de elementos líticos tallados e pulidos fronte
ó desenvolvemento da metalurxia31 e a aparición de variedade de machadas, a consolidación do papel da alabarda, aparición das
puntas de frecha e a evolución do puñal corto
cara á espada corta, testemuñados nos xacementos de Veiga de Vilavella (As Pontes), Leiro
Tesouro ourive de Cícere, Santa
(Rianxo, A Coruña) ou Chã de Carvalhal, no Comba (A Coruña), Museo Arqueolóxico de San Antón.
norte de Portugal.
Ademais constátanse os primeiros traballos de xoiaría sinxela sobre láminas de ouro, como o diadema das Pontes de García Rodríguez (A Coruña)
ou as pezas de ouro do enxoval da mámoa de Cícere (A Coruña).
A realidade do campaniforme en Galicia seguirá avanzando ata aproximadamente o 1800-1600 a.C., cronoloxía que marca un previo período de
30 Berbercho (Cerastoderma), a ameixa (Donax) e unha cuncha sen identificar denominada
Coquille fine. Prieto Martínez, M.ª Pilar e Salanova, Laure: «Una aproximación al
empleo de la concha para decorar la Cerámica Campaniforme en Galicia», en Prieto
Martínez, M.ª Pilar e Salanova, Laure (Coord.): Las Comunidades Campaniformes en
Galicia en el III y II Milenios B.C. en el NW de la península ibérica, Pontevedra, Deputación
de Pontevedra, 2011, p. 298-303.
31 Comendador Rey, Beatriz: «Caracterización de la metalurgia inicial gallega: una revisión», Trabajos de Prehistoria, 52, 2, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1995,
pp. 111-129.
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transformación que rematará coa súa desaparición, cando as manifestacións da incipiente cultura da Idade do Bronce do noreste comecen a desprazala. O novo universo e o vello coexistirán en territorio galego por un
tempo, dando paso ó xerme da Idade do Bronce ou ó coñecido como Bronce
Inicial,32 xunto ás súas novas formas e realidades sociais testemuñadas polos rexistros arqueolócxicos: O Fixón (Vigo), o depósito metalúrxico do Roufeiro (Ourense), o tesouro ourive de Caldas de Reis (Pontevedra), a «botella»
de Vilade de Calvos de Randín (Ourense), etc.
A perduración das características do campaniforme nalgunhas áreas do
noroeste está hoxe en día en debate, mais enténdese que o faría escasamente máis aló de mediados do ii milenio a.C., debido ó achado fortuíto das
cerámicas ou ó saqueo de estruturas funerarias que farían revivir algunhas
das súas características xa ben establecida a etapa do Bronce do noroeste.

O campaniforme nas Pontes: a necrópole de Veiga de Vilavella
Como testemuñan as referencias e achados arqueolóxicos, a vila das Pontes e os seus arredores foron un lugar significativo en canto asentamentos
dende a prehistoria, unha localización que acumulou unha gran densidade
de mámoas (máis dun centenar), formando importantes necrópoles, as cales
achegaron ós rexistros materiais unha información fundamental tanto para
o megalitismo galego como para o coñecemento da prehistoria pontesa.
Foron destacados persoeiros como Santiago de la Iglesia, Federico Manciñeira ou Luis Pericot, os que dende finais do século xix e principios do xx
deron a coñecer estas concentracións tumularias e os restos materiais que
neles se atopaban mediante distintas prospeccións e estudos de campo sobre
a arqueoloxía das Pontes, uns achados que de seguido se posicionaron como
32 Suárez Otero, José: «O Fixón. Una nueva perspectiva del Bronce Inicial en Galicia».
AA.VV.: Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología, vol. II, Vigo, Xunta de Galicia,
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 1995, pp. 57-68.
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relevantes para o coñecemento da prehistoria
galega e peninsular. Federico Maciñeira será o
principal investigador dos xacementos do val
das Pontes, mais, a medida que os descubrimentos e o interese pola zona se foi incrementando, desenvolvéronse outros importantes
estudos sobre o tema33 que colaboraron no coñecemento da prehistoria pontesa.
Aínda así, antes das intervención destes
primeiros investigadores, as mámoas dalgúns
xacementos xa foran parcial ou totalmente
danadas polos traballos agrícolas ou «buscas Fotografía dos traballos nos túmude tesouros», unhas intrusións que continua- los de Illade na campaña de 1990-91.
Vázquez, Santiago: «As Pontes: esron durante o século xx e se fixeron máis fre- cenario funerario en la Prehistoria»,
cuentes a partir do descubrimento dos vasos Endesa, 79, Madrid, Endesa, 1992.
campaniformes de Vilavella e do Tesouro das
Pontes.
Pouco a pouco comezaron a coñecerse con
nome propio e a nivel científico as necrópoles
da Mourela, da Veiga de Vilavella, da Veiga dos
Mouros, o grupo da Telleira, o Cerrado de Illade, os túmulos da Fraga Vella, os túmulos do
Chao de Reboredo, as medoñas do Forgoselo e
os xacementos da serra do Cheibán (Marraxón,
pico Caxato e os da parroquia de Somede). Das Maza trilobulada do Túmulo 229 de
Veiga dos Mouros, As Pontes (A Codistintas localizacións obtivéronse pezas signi- ruña). Departamento de Historia I da
ficativas como a cabeza de maza da Mourela, os USC.
vasos campaniformes e o tesouro ourive de Veiga de Vilavella, a machada e a
aixola da Veiga dos Mouros, as puntas de frecha, rascadores, burís e o idoliño
33 Bello Diéguez; Criado Boado; Vázquez Varela, 1984 e 1987; Pombo Mosquera,
1993-4; Vaquero Lastres, 1995, 1997, e 1999, e Eguileta Franco, 1997; etc.
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de pizarra de Portorribo,34 etc., posicionando a localidade como un importante referente dentro dos intereses da arqueoloxía megalítica.
Debido ó inicio da explotación da mina de lignito no val das Pontes durante a década dos anos 40, levouse a cabo unha paulatina destrución das
evidencias arqueolóxicas a medida que os traballos ían avanzando nunha
superficie que supera os 15 km2, sumando a explotación e as áreas de traballo lindeiras. Non foi ata finais da década dos 80 cando se deseñou un plan
de colaboración entre a empresa propietaria por aquel entón (endesa) e a
Xunta de Galicia para levar a cabo intervencións arqueolóxicas sobre o terreo, cuestión que chocaba coa importancia dos xacementos arqueolóxicos
que se atopaban nesta área e os peligros ós que se enfrontaban co avance da
impoñente mina a ceo aberto e as súas instalacións de servizos (estradas,
canalizacións, etc.). A partir deste momento executáronse intervencións
nos túmulos da Telleira na Ponte da Pedra (1988), en Reboredo (1989), en
Illade (1990), no Forgoselo (1992), ademais dunha prospección arqueolóxica
de todo o concello (1994).35 Tamén, por estas datas (1992), realizáronse novos
traballos de escavación e estudo nos túmulos da Mourela.
A pesar de todos os problemas de conservación xerados nas últimas décadas que minguaron irremediablemente as necrópoles pontesas, aínda se
seguen mantendo unha serie de importantes concentracións tumularias en
zonas da serra do Cheibán ou A Mourela e nas parroquias de Somede e O
Freixo.

34 Rivera Rouco, E.: «Historia de Puentes de García Rodríguez», La Voz de Galicia, A Coruña, 1976. En paradoiro descoñecido,
35 Rodríguez Casal, A.A.; Vaquero Lastres, X. e Rei Seara, E.: «Proxecto arqueolóxico
endesa (As Pontes de García Rodríguez)», Arqueoloxía/ Informes 3. Campaña 1989, Santiago, Xunta de Galicia, 1995, pp. 93-107.
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A necrópole de Veiga de Vilavella
Localización
Este xacemento atopábase situado na parroquia de Vilavella, preto da
canle do río Eume. Actualmente esta necrópole está arrasada polos traballos que no seu día foron precisos para a construción da devandita mina de
lignito, situándose en orixe (aproximadamente) onde agora está a saída do
Lago no que se converteu a mina entre 2008 e 2012.36

Historia do xacemento e materiais arqueolóxicos
A necrópole de Veiga de Vilavella estaba formada por un conxunto de tres
túmulos, identificados polos investigadores cos números 122, 145 e 142. As primeiras escavacións das que temos constancia na área que ocupa a necrópole tiveron lugar arredor do 1893 da man do doutor ferrolano Santiago de la
Iglesia, afeccionado á arqueoloxía no seu tempo libre. No Almanaque Ferrolano para 1908 publica por vez primeira os datos dos seus achados co título de
Catálogo de la Sección de Protohistoria Gallega de la Colección de Santiago de la
Iglesia, onde expón o «fruto de mi obscura labor de investigación protohistórica, labor abandonada por mi hace muchos años […] hube de ocultarla como
vergonzosa debilidad humana; porque la cultura de la mayor parte de España
no tolera que un médico dedique sus ocios veraniegos a estas cosas propias de
hombres descentrados, a estas cosas que “para nada sirven”».37
No artigo fala dun variado catálogo de pezas que atopou el mesmo ou
adquiriu a través de mans particulares a finais do século xix, procedentes
dos concello das Pontes, Ortigueira, Vilalba e Fene, clasificadas atendendo á Idade de Pedra (Paleolítico e Neolítico), Idade do Bronce (Período
36 Dispoñible en https://www.experienciaindustrial.es/de-mina-a-lago. Consultado: 07-122020.
37 Op. cit., De la Iglesia, Santiago, 1907, p. 59.
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Bohémico-Época Morgica), Cerámica prehistórica e outros vestixios funerarios.
En canto ás pezas procedentes das prospeccións realizadas en Vilavella e
que recolleu para integralas á súa colección enumera:
N.º 18.-Lanza de cobre, de 140 x 40 milímetros, encontrada por mi al
desmontar un tumulus en la llanura de Vilavella (Puentes de García Rodríguez), juntamente con la diadema de oro número 27 y las flechas
números, 19, 20,21,22, también de cobre [..]
N.º 19.-Flecha de cobre puro, de 60 x 20 milímetros; de la procedencia citada del número precedente.
N.º 20.- Flecha de cobre, de todo igual a la anterior; de iguales dimensiones y procedencia.
N.º 21.- Flecha de cobre, de 61 x 21 milímetros; de igual clase y procedencia.
N.º 22.- Flecha de iguales dimensiones y procedencia que las anteriores.
N.º 23.- Flecha de cobre, sin extremidades, idéntica en aspecto y dimensiones a las que anteceden; encontrada en otro tumulus contiguo
al citado en el número 18.
N.º 24.- Varios fragmentos de flecha de cobre puro, idénticas a las anteriores; encontradas entre gran cantidad de carbón, en la base de otro
tumulus en la misma localidad; siendo de notar que los monumentos en
que se encontraron los objetos números 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, apenas medían un metro de altura y no contenían ni un solo canto rodado,
cual si aquellos fuesen hechos precipitadamente, a raíz de una batalla o
mortandad. Es de notar que otros tumulus vecinos de gran altura y con
revestimiento de muchas toneladas de cantos rodados, no contenían objeto alguno, y con nada compensaron el gasto de movimiento de tierras.38

38 Op. cit., De la Iglesia, Santiago, 1907, p. 63-64.
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N.º 26.- Diadema de oro de 20 quilates, 19 gramos de peso, 345 milímetros de longitud, de la forma de los cuellos llamados tirillas, con
los extremos redondeados y uno de ellos rotos por el azadón al ser
hallado, juntamente con la lanza números 18, 19, 20, 21 y 22 en la base
de un pequeño tumulus, que no llegaba a un metro de alto, en la llanura de Vilavella, en mis exploraciones de 1893. […] La plancha de oro es
tan perfecta que parece obtenida por laminador y no por martillo de
piedra o bronce. El haberse encontrado al lado de una lanza y cuatro
flechas de cobre, es indicio de que la sepultura pertenecía a un guerrero de alta categoría y de que esta joya no era femenina, si no insignia
de dignidad militar. [...]
N.º 28.- Ánfora de barro, torneada, de 28 centímetros de altura, con
dibujo de líneas y puntos, exactamente igual a las descritas por M. Mortillet en su clásica obra. Fue encontrado por mi en el plano de la base de
un gran tumulus cónico, en Vilavella (Puentes), después de desmontar
tres toneladas de cantos rodados y tierra. No estaba estrellada sobre el
cadáver según el conocido rito, si no entera, a modo de lacrimatorio, y
fracturada bajo el enorme peso del monumento; pero conservando los
fragmentos su posición respectiva.
N.º 29 y 30.- Muchos fragmentos de otras dos ánforas de igual naturaleza y dibujo, encontrados por mi en las bases de dos tumulus, pero
cuyos restos estaban esparcidos por una extensión de más de un metro cuadrado, acusando evidentemente que habían sido estrelladas a
propósito en el acto de ritos funerarios: igual procedencia.
N.º 31.- Ocre en polvo finísimo, yacente con los números de cerámica citados y quizá destinados a tatuaje y pintura.
N.º 32.- Carbón en trozos y en polvo, yacente en el centro de los
tumulus explorados, con las armas citadas, indicio de la incineración
de los cadáveres, pero sin vestigio alguno de huesos humanos; bien es
verdad que el carbonato y el fosfato tribásico de cal y de magnesia, que
constituye los huesos, es soluble en el agua cargada de ácido carbónico
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y acaba por desaparecer con el tiempo, mientras que el carbón es inatacable por todos los cuerpos a temperatura normal.39

Non obstante, como mencionamos anteriormente, outro persoeiro que estaba investigando tamén sobre a prehistoria das Pontes era o historiador, arqueólogo e político Federico Guillermo Maciñeira Pardo de Lama, considerado como figura fundamental dentro dos primeiros estudos arqueolóxicos con
carácter científico en Galicia. Fronte ó interese coleccionista de De la Iglesia,
Maciñeiras realizou nas Pontes uns estudos máis pormenorizados e rigorosos co obxectivo de catalogar e estudar cientificamente o pasado prehistórico
galego, reparando persoalmente nos achados da colección do doutor ademais
das prospeccións directas no propio xacemento da necrópole de Vilavella, tal e
como se constata nas súas publicación dos anos corenta. Anos despois, outros
investigadores tamén repararán nas pezas deste xacemento tratando de achegar novos datos que permitisen a súa mellor comprensión (Castillo, Cuevillas,
Pericot, Gimpera, etc.),40 pois os confusos datos que atopamos no catálogo de
De la Iglesia sobre as circunstancias exactas dos descubrimentos (entre os que
se atopan os famosos vasos) crearon durante moito tempo dúbidas ó seu respecto. As novas pesquisas e achegas contribuíron en boa medida á recuperación do contexto e a localización exacta dos mesmos.
No catálogo de De la Iglesia aparecen numerados e descritos formalmente
os obxectos materiais pertencentes á medoña 240, que abeiraba unha banda
ou diadema de ouro, un puñal de espigo de folla alongada con biselado (fracturada no seu extremo distal) feito en cobre e identifícado polo autor coma
unha lanza, ademais de catro puntas de frecha de cobre tipo Palmela con pedúnculo. Este conxunto é coñecido como o Tesouro das Pontes.
O importante enxoval atopado nesta medoña seguramente sexa unha
mostra dun proceso que se desenvolve en Europa durante esta época, unha
etapa histórica na que se comeza a aprezar unha xerarquización da socie39 Op. cit., De la Iglesia, Santiago, 1907, p. 64-66.
40 Ver bibliografía.
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dade e na que o poder se expresa mediante a ostentación de pezas de ouriveiría, armamento ou vaixelas cunhas características especiais. Estas pezas
adoitan estar asociadas a unha etapa avanzada da Idade do Cobre, tendo
paralelos de cada unha das súas pezas por toda a península ibérica (Olmedo,
Quinta da Auga Branca, Montilla, etc.) no momento en que se está a desenvolver o fenómeno campaniforme.
En canto á medoña 245 coñecemos que era unha estrutura tumular de
forma rectangular, cunhas medidas de 2,10 m. de longo, 83 cm de ancho
máximo e 1,45 m. de altura. A capa terrosa que a formaba cubría unha construción tipo cista ou caixa, con sete chantos verticais e unha laxe a modo de
cuberta. Maciñeira, que realizou os traballos de escavación nesta mámoa,
deixou constancia de que a terra do interior da estrutura estaba libre de
pedras ou calquera outro elemento, ademais de ter un característico ton
escuro, froito quizais da acción do lume.41
No seu interior, sobre unha base de pequenos fragmentos de cuarzo,
atopouse unha machada pulimentada con forma trapezoidal alongada e de
sección transversa ovalada, cunhas dimensión de 18 cm de longo, 3,6 cm de
ancho máximo e 2,5 cm de grosor. Nesta cista tamén apareceu un fragmento
de cerámica campaniforme de estilo internacional con decoración idéntica
ós atopados nas mámoas lindeiras.42 Ambas as dúas pezas foron doadas á
Universidade de Santiago de Compostela.
Na medoña 242 foi onde Santiago de la Iglesia atopou os fragmentos dos
dous famosos vasos campaniformes de Veiga de Vilavella, a catro metros de
profundidade nun túmulo formado exclusivamente por terra, sen estrutura
pétrea. Os restos foron rexistrados na base do túmulo, «sobre el piso natural,
entre abundantes residuos de combustión, tropecé con muchos fragmentos
41 Maciñeira y Pardo de Lama, Federico: «El vaso campaniforme y condiciones de sus
intactos yacimientos tumulares en la estación de Puentes del Cabo Ortegal», Atlantis.
Actas y memorias de la sociedad española de Antropología, Etnografía y Prehistoria, Tomo
xvi, Cuadernos iii-iv, 1941.
42 Criado Boado, Felipe; Vaquero Lastres, Jacobo: «Monumentos, nudos en el pañuelo.
Megalitos, nudos en el espacio: Análisis del emplazamiento de los monumentos tumulares gallegos», Espacio, tiempo y forma, Serie I, Tomo 6, 1993, pp. 205-248.
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cerámicos correspondientes al gran vaso caliciforme»,43 tal e como indicaba
o médico ferrolán, crendo inicialmente que se trataba dun único exemplar.
Tendo en conta cada un dos materiais arqueolóxicos atopados na necrópole de Veiga de Vilavella, podemos afirmar que se trataba dun lugar de
enterramento no que se inhumaron individuos dun elevado status ou rango
social, unha realidade sinalada polo rico enxoval que o acompañaba. Entre
estos elementos intégranse claros exemplos que son propios dos tempos e
ideais do Campaniforme (vasos de perfil en S, ferramentas de cobre estilo
Palmela, ouriveiría, etc.), un período marcado por unha incipiente estratificación social dentro das comunidades e pola adquisición de elementos
característicos vinculados a status de poder.

Os vasos campaniformes de Veiga de Vilavella
Foi, por tanto, De la Iglesia o descubridor dos fragmentos cerámicos dos
vasos de Vilavella e quen, cavilando erróneamente que se trataban dos fragmentos pertencentes á mesma peza, realizou persoalmente unha primeira
reconstrución mediante lacre e cartón, «creando» deste xeito un recipiente cun estraño aspecto e estrutura caliciforme. Foi entón o arqueólogo e
historiador Luis Pericot o que ditaminou que se trataban de fragmentos
de dous recipientes diferentes tras visitar a colección e analizar a peculiar
forma e decoración do vaso, polo que se enviou en 1907 a Barcelona para ser
restauradas e reconstruídas como as dúas pezas independentes que eran
en orixe. Este traballo foi executado polo Servizo de Investigacións Arqueolóxicas da Deputación Provincial de Barcelona, dirixido naquelas datas polo
doutor Pere Bosch Gimpera.44 En Barcelona, as sospeitas foron totalmente
corroboradas e procedeuse a reconstruír os vasos a pesar de non dispor
43 Martín Seijo, María: «Historia das investigacións sobre o Megalitismo no concello das
Pontes (A Coruña)», Cátedra, Revista Eumesa de Estudios, 10, Pontedeume, Concello de
Pontedeume, 2003, p. 305.
44 Pere (Pedro) Bosch Gimpera foi unha das mais importantes figuras da arqueoloxía española do século xx.
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Fotografía dos dous vasos campaniformes de Veiga de Vilavella de Luis Pericot, en «Los vasos
campaniformes de la colección de la Iglesia».

da totalidade dos seus fragmentos, ademais dun traballo complementario
consistente na obtención de moldes cos que se realizaron copias para enviar a distintos museos estatais e europeos.
Despois desta intervención, os recipientes campaniformes retornaron á
colección do doutor ferrolano ate a súa morte. Tras finar, executouse a súa
doazón e tivo un novo destino na Universidade de Santiago de Compostela. En
torno á década dos 90, xa na institución educativa, un dos vasos foi trasladado
para unha nova restauración ó Laboratorio de Conservación e Restauración
do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense despois de sufrir un accidente e escachar en 59 anacos. Alí realizouse un estudo pormenorizado do vaso
mediante unha análise e restauración profunda, retirando os fragmentos da
primeira intervención e someténdo0 a un intenso proceso de desalado, secado, consolidación e restauración,45 mellorando deste xeito o estado precario
de conservación no que se atopaba.
45 Fernández Ibáñez, Carmelo: «Conservación y restauración de cerámica campaniforme:
Trabajos desarrollados en uno de los recipientes del monumento megalítico de As Pontes», Gallaecia, 12, A Coruña, Edicións do Castro, 1991, pp. 153-169.
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Dende aquela, a Universidade de Santiago de Compostela aparece nas
referencias documentais como receptora e única titular da colección de
Santiago de La Iglesia, onde se inclúen estes vasos campaniformes. Un
exemplo da súa tutela sobre estas pezas pódese corroborar nos testemuños
que deixou a celebración da exposición organizada polo Grupo Arqueolóxico Federico Maciñeira, unha nas Pontes no ano 1992 baixo o título As Pontes:
escenario funerario na Prehistoria, para a cal o Departamento de Historia I da
Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago cedeu estes e
outros restos arqueolóxicos da contorna.
Porén, o tempo foi pasando ata que a denuncia do historiador vilalbés J.
Luis Novo Cazón, durante a realización dunhas xornadas pola Asociación
Hume no 2006, xunto con diferentes notas de prensa, deron a coñecer publicamente a desaparición misteriosa dun dos vasos campaniformes de Vilavella, que faltaba dende había tempo da vitrina onde os dous estaban colocados, á entrada dos despachos do Departamento de Xeografía e Historia.
A Universidade de Santiago recoñeceu a desaparición da peza e o descoñecemento do seu paradoiro, puntualizando que (inexplicablemente) estaba
sen catalogar na súa base inventarial e que nunca formara parte de ningunha
exposición na institución educativa,46 datos obviamente contraditorios tendo
en conta as súas propias mencións como fondos en propiedade en distintas
publicacións. A desaparición tamén foi denunciada ante o vicerreitorado
de Cultura e ante a Dirección Xeral de Patrimonio, mais a día de hoxe segue sen coñecerse o paradoiro do vaso. Segundo os datos recabados naquel
momento pola asociación Hume, as últimas novas sobre o seu paradoiro
falaban de que se lle perdera a pista nun laboratorio de Vigo,47 circunstancia
que nos leva a pensar que se trasladou a este lugar para algún tipo de intervención ou restauración da que nunca foi devolto ó seu lugar de depósito.
46 Dispoñible en https://www.amigus.org/2008/11/06/o_vaso_campanif/ Consultado: 0507-2019.
47 Dispoñible en https://www.laopinioncoruna.es/coruna/2233/patrimonio-perdido/81321.
html. Consultado; 07-12-2020.
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O vaso que sobreviviu encóntrase actualmente nunha das vitrinas situadas nos corredores
de acceso ós despachos do Departamento de
Historia i da Facultade de Xeografía e Historia,
acompañados doutras pezas da colección de
Santiago de la Iglesia e demais depósitos legados
por Federico Maciñeiras. Unha das noticias máis
recentes nas que se nos fala sobre a participación desta cerámica nunha atividade externa, foi
na exposición Galicia 100, actividade organizada
polo Consello da Cultura Galega (2016) no que se
levou a cabo un proceso de reprodución 3D da
peza que se pode consultar no catálogo web do
proxecto.48
Dende o punto de vista museolóxico, o discurso expositivo no que se encontran dende hai
anos o vaso de Vilavella e os os outros depósitos é bastante obsoleto, cunhas vitrinas de estilo
tradicional e unha carencia latente de cartelas e Localización actual da peza, na
textos informativos que nos indiquen o que alí vitrina do corredor de acceso aos
despachos do departamento de
se expón. Desgraciadamente, estes feitos e os História da USC.
relacionados coa desaparición, denotan quizais
un certo desleixo da institución que inevitablemente contrasta coa importancia patrimonial dos materiais que posúe. Quizais, dende a visión interna da Universidade, estas vitrinas concíbense como simples depósitos de
almacenamento, obviando e desaproveitando, por algunha razón que descoñecemos, o seu potencial formativo e divulgativo tanto para os propios
estudantes da facultade coma para os visitantes.49
48 Dispoñible en http://galicia100.consellodacultura.gal/obxecto/view/4. Consultado: 0509-07-2019.
49 Existen visitas guiadas polas estancias máis significativas da facultade, coma a biblioteca,
o paraninfo, etc., nas que podería incluírse esta parada.
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Perfil, fotografía e detalle do vaso da Veiga de Vilavella (As Pontes) que se conserva.

En canto ás características formais do único vaso que se conserva, cunha
cronoloxía datada entre no 2700-2600 a. C.,50 presenta unha clara manufactura manual con forma de campá invertida ou perfil suave en S levemete
dismétrica, cunha barriga redondeada que arrinca dende a base. A súa altura é duns 14,5 cm, cunha boca de 15 cm de diámetro e beizo redondeado de
6 mm con bordo cóncavo, corpo convexo de 16 cm de diámetro e 8 mm de
espesor e fondo cóncavo ou en umbo («onphalo»), de 6,5 cm. En canto á súa
capacidade rolda os 1,6 litros.
A arxila coa que foi elaborado o vaso é «bastante porosa aínda que compacta e de composición areosa en xeral, con pequenos desgraxantes (quizais de carácter máis natural que outra cousa) cuarcíticos e de feldespato»51
xunto a posible utilización de outros de tipo vexetal (herbas) evidenciados
nas pequenas marcas que deixaron despois da cocedura. En canto á cor
presenta unhas tonalidades tipo «sandwich», e dicir, marronáceas nas zonas interiores e exterior (esta última, lixeiramente máis intensa) coa zona
central negruzca.52 A súa decoración pertence ó coñecido grupo do Marítimo-Internacional, cun deseño organizado a base de sete sete bandas ho50 Esta cronoloxía pode variar segundo os autores e as investigación, máis, o que se ten por
seguro e que os vasos de Vilavella se enmarcan dentro do ii Milenio a.C.
51 Fernández Ibáñez, C, Op. cit., p. 155.
52 Íbidem.
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rizontais lisas que se intercalan con outras
tantas ornamentadas, todas elas de 0,9 cm
de altura. As bandas ornamentadas organízanse en base a liñas paralelas que enmarcan
no seu interior outras oblicuas, de posición
alternante, todas elas realizadas mediante
impresión con cunchas de berberecho (Cerastoderma edule).
O acabado xeral do vaso, tendo en conta
as partes reconstruídas e restauradas, é bastante coidado, cun certo brillo definido polo
proceso de brunido ó que foi sometido durante a súa elaboración, tal e como se percibe nalgunhas das liñas dos frisos ou bandas decoradas, as cales aparecen levemente
esvaecidas. Na última restauración comprobouse que non presentaba engobe, como algún autores crían. A exactitude e precisión no
traballo das liñas e as súas proporcións non é
Perfil e fotografía do Vaso da Veiga de
rigorosa, apreciándose pequenas desviacións Vilavella (As Pontes) perdido.
ou variacións derivadas do labor artesanal.
Por outra banda, o vaso desaparecido compartía en boa medida moitas
das características do que hoxe conservamos, aínda que, como apuntaba Luis
Pericot,53 era algo máis basto e máis pequeno, con 13,3 cm de altura, 14,2 cm
de diámetro de boca, 14,5 cm de diámetro máximo e espesor xeral de 3 mm.
Compartía a cor e o acabado pulido, pero cunha panza máis avultada e baixa
e lixeira concavidade no fondo. A decoración tamén era similar pero, en lugar
da franxa lisa, esta presentábase dividida en dous mediante unha liña puntillada, mentres que as liñas oblicuas das franxas decoradas formaban un ángulo
53 Pericot, Luis: «Los vasos campaniformes de la colección La Iglesia», Boletín da Real Academia Galega, vol. xvi, n. 192, (1927), pp. 283-291.
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máis agudo, cun puntillado menos coidado e máis ancho. Neste vaso as irregularidades e desviacións en canto á impresión das liñas eran un pouco máis
acusadas que no caso anterior.
En termos xerais os especialistas indican que os vasos da Veiga de Vilavella presentan unhas formas e decoracións características da zona portuguesa do esteiro do Teixo, así coma da zona da Bretaña francesa, coincidindo
cos estilos estándares europeos da decoración con cuncha, os cales aparecen
exemplificados en Galicia principalmente nas tumbas de tipo monumental.54

Arqueoloxía experimental: estudo e reprodución do vaso campaniforme de Veiga de Vilavella
A arqueoloxía experimental é unha disciplina científica que se basea na
reprodución dos procedementos, estratexias e técnicas documentadas grazas ós obxectos e demais indicadores presentes nos rexistros arqueolóxicos, que nos permiten contrastar hipóteses respecto a distintos procesos
tecnolóxicos. A arqueoloxía experimental é, por tanto, un método auxiliar
de coñecemento da historia, a arte e a arqueoloxía.
Pódese definir coma unha práctica relativamente nova, pois, aínda que
como disciplina comezou a desenvolverse durante a segunda metade do século pasado, a reprodución de obxectos (principalmente líticos) xurdiu de forma paralela ó inicio dos estudos arqueolóxicos durante o século xviii e xix,
cando os investigadores sentiron a necesidade de descubrir se distintos tipos
de artefactos rescatados dos xacementos foran construídos polo ser humano
e de que xeito. Ata finais do século xx esta metodoloxía de estudo foise perfeccionando e, co cambio de século, tornouse pouco a pouco nunha práctica
verdadeiramente útil tanto para a investigación coma a divulgación. Con todo,
54 Prieto Martínez, M.ª Pilar: «Vaso Campaniforme», Ramón Villares (Coord.): Galicia
100 obxectos para contar unha cultura, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2016, p. 51.
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nalgúns círculos intelectuais hai quen segue a reparar nela a día de hoxe con
receo, tratándoa coma unha «práctica de segunda», xa que non entra dentro
das metodoloxías teóricas e tradicionais de estudo.
Non obstante, está máis que comprobado que grazas á arqueoloxía experimental podemos comprender mellor o funcionamento de moitos artefactos atopados nos xacementos máis alá das formulacións teóricas, os
procedementos necesarios para a súa obtención así como os comportamentos derivados dos individuos que mantiñan unha implicación directa
cos mesmos, proporcionándonos datos verdadeiramente reveladores que
non se obteñen exclusivamente coa observación. As pesquisas resultantes
deste procedemento investigador poden resultar verdadeiramente útiles,
tanto para completar ou reforzar teorías investigadoras como para descartar aquelas erróneas que, por falta de probas directas, seguen vixentes.
As características desta ciencia auxiliar tamén a converten nunha ferramenta verdadeiramente útil no ámbito da didáctica, cun forte potencial
divulgativo e educador que se emprega en moitos museos, parques arqueolóxicos, centros de interpretación, etc., como medio para facilitar a comprensión de moitas das pezas que se expoñen nas vitrinas. Xa son moitas, e
cada día máis, as institución que a través de talleres didácticos ou xornadas
experimentais achegan novas experiencias ó público, tanto adultos coma
nenos conseguen grazas a estas actividades un mellor coñecemento da historia, a sociedade e a utilidade e funcionamento dos obxectos producidos
polo ser humano en períodos remotos.
Na esfera académica (colexios, institutos, universidade) a forma de transmitir coñecementos, sobre todo no ámbito da historia, segue a ser herdeira en gran medida do historicismo do século xix, o cal nos explica o «que
ocorreu» pero profunda pouco en «como ocorreu», obviando importantes
ferramentas que esta disciplina ofrece para asimilar e comprender a historia dunha forma activa, amena e máis eficaz.
Aínda así, existen universidades que de vagar van incorporando esta ciencia auxiliar ás aulas (Universidade de Burgos, Universidade de Santiago de
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Compostela, etc.), proporcionando unha metodoloxía e unha forma eficaz de
transmitir os coñecementos ós que no futuro serán investigadores e docentes,
ponte de continuidade da disciplina e os seus beneficios nos anos vindeiros.
Deste xeito, aproveitando as posibilidades que nos achega a arqueoloxía
experimental para coñecer o patrimonio en profundidade, dedicaremos
este apartado a documentar o proceso de reprodución de dous vasos campaniformes inspirados naqueles que se atoparon na medoña 142 de Veiga
de Vilavella, uns recipientes cerámicos realmente significativos, tanto polas
súas características formais, como por tratarse do primeiro exemplo de cerámica campaniforme descuberta en Galicia.
Unha ollada en profundidade a dous obxectos artísticos do pasado máis
ancestral das Pontes que nos mergullará nos pormenores dos distintos procesos empregados para a súa manufactura, a utilidade das ferramentas, o
xeito real de manipulalas así como outros detalles que foron xurdindo e nos
que non repararíamos de non telos experimentados directamente.
Partindo da base de que a experimentación non foi realizada por un profesional cerámico,55 tratar de reproducir con exactitude para este estudo os vasos campaniformes de Vilavella sería tanto irreal como inalcanzable, así coma
unha total falta á verdade, polo que este achegamento terá que abordarse
tamén dende o punto de vista dun aprendiz e non dun mestre alfareiro, o cal
posiblemente si conseguiría uns acabados máis semellantes. Porén, este feito
non foi un condicionante excluínte fronte á experimentación xa que se orientou, no rango que debe ser, á dunha persoa que se introduce no traballo cerámico e afronta todos os retos que isto supón, un proceso veraz que se aconteceu ó longo da historia e que se puido documentar no ámbito da produción
dos cacharros campaniformes no xacemento do Túmulo de la Sima en Miño de
Medinaceli (Soria). Nesta tumba achouse unha cazoliña cunha decoración que
55 Asistencia a un par de cursos de iniciación á produción cerámica e elaboración de cerámica castrexa con cocedura en forno de chan, así como a experimentación propia de
procesado de arxila dende a barreira e elaboración de pequenas pezas. Non obstante, os
coñecementos son moi básicos e a destreza necesaria para a elaboración das pezas aínda
non se conseguiu.
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tenta seguir os patróns decorativos do campaniforme, cun basto modelado e
varias rectificacións na súa decoración, suxerindo que quen a realizou non era
para nada unha persoa experta, se non un aprendiz que estaría comezando a
introducirse na produción cerámica, un proceso de formación ou ensinanza
tutelada na que mans de mestre e alumno traballarían na mesma peza.56
Tamén é certo que en varias ocasións o Concello e outras entidades das
Pontes teñen empregado reproducións do vaso campaniforme que se conserva como regalo institucional, e dicir, existen reproducións exactas do
obxecto, aínda que polo de agora non se documentou ou se publicou o seu
proceso de fabricación orixinal, un oco que este traballo tenta completar
fornecendo datos que axudan a abordar o tema «dende dentro», proporcionando conclusións interesantes ó respecto.
Con todo o exposto anteriormente, e os datos recollidos ó inicio deste
traballo tanto do universo campaniforme como do xacemento en concreto,
a seguir documéntase cada un dos pasos do proceso que se levou a cabo
para recrear un par de vasos campaniformes que toman como modelo os
pertencentes ó túmulo 142 de Veiga de Vilavella, deixando constancia de todos os detalles que se foron percibindo durante a súa manufactura (curiosidades, apreciacións persoais, etc.), así coma as dificultades que se atoparon
no proceso dende o punto de vista do xove aprendiz.

Selección da materia prima e preparación da arxila
O primeiro paso para comezar co proceso de elaboración do vaso sería
a selección da materia prima, a arxila e os desengraxantes, uns materiais
que, segundo os estudosos e as evidencias etnográficas, se colectarían en
lugares próximos ós poboados ou alfares, a unha distancia media inferior
56 Crown, P. L.: «Life histories of pots and potters: situatingthe individual in archaeology»,
American Antiquity, 72 (4), The Society for American Archaeology, 2007, pp. 677-690. Garrido Pena, Rafael: El Campaniforme en la Meseta central de la península ibérica (c. 25002000 a.C.), Oxford, BAR International Series, 2000.
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a 5 km, sobrepasada só en casos excepcionais.57 A arxila iríase apañando da
barreira, empregando unha aixada ou
outro material que nos permitise a extracción, amoreándoa en pilas para o seu
transporte. Unha vez chegado á zona de
traballo, a arxila amasábase con abundante auga e peneirábase extraendo as
pedras grandes e outros elementos que
puidesen repercutir no acabado da peza.
Por medio dun proceso básico de decantación obteríamos a pasta de arxila
principal, aínda que non te todo completa, pois habería que agregarlle os desengraxantes (area, cuarzo, feldespato,
pedra granítica, cunchas moídas, osos
triturados, etc.) para evitar a plasticidade excesiva, para que soporte os cambios
de temperatura da cocción, a retracción
durante o secado e minimice o perigo de
fendas.
Nas Pontes hai constancia aínda de
varias barreiras, as máis próximas a Vilavella son as do lugar da Casilla e a do
Preparación e masado da arxila.
Rego do Campo, pero, debido á complicación que actualmente suporía e extracción de barro dalgunha destas barreiras tradicionais, parteuse para esta experimentación de barro ocre xa
procesado (sen pedras), mercado nunha tenda especializada. O proceso de
extracción do barro das barreiras e o seu preparado si que se experimentou
57 Arnold, D. E.: «The Threshold Model for ceramic resources: A Refinement», en Livingstone Smith, Alexandre; Bosquet, Dominique e Martineau, Rémi (Coords.): Pottery
Manufacturing Processes: Reconstitution and Interpretation, Oxford, British Archaeological
Reports, International Series 1553, 2006, pp. 3-9.
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para outros estudos (inéditos), resultando un traballo no que prima o sentido
común, sinxelo pero laborioso, podendo
participar ata os máis pequenos.
Para a preparación da pasta, tal e
como indicaban os datos da última restauración do vaso que se conserva (vaso
1), agregóuselle area á arxila como desengraxante, ademais de pequenos anacos
de herbas secas. A cantidade de area que
se lle engadiu á arxila non foi excesiva,
tal e como se apreza nas pezas orixinais,
de gran pequeno e nunha proporción de
20-30 gramos para 1 kg, cantidade aproximada de arxila base que se empregou.
Posteriormente, procedeuse ó amasado meticuloso, controlando a humidade
da pasta para evitar a seca anticipada e
as futuras gretas. Segundo ía avanzando
o proceso a arxila ía abrandando e integrando perfectamente os desengraxanUrdido mediante churros, cosido e espa- tes, quedando máis maleable e flexible,
tulado.
lista para o modelado das pezas.

Modelado das pezas
Tendo en conta os datos sobre a peza e as características xerais dos vasos
campaniformes, non se empregou ningún tipo de torno para a súa manufactura, nin tampouco molde, pois aínda que nalgúns lugares existen evidencias
do seu uso no caso dos vasos de Vilavella non foi documentado tal proceso.
Como xa indicamos, a realización das pezas proxectouse dende o punto de
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vista do aprendiz, polo que se necesitaron varios intentos para o modelado dos
vaos e a obtención das sinuosas formas
dos vasos campaniformes.
Inicialmente empregouse a técnica
de churros, tanto para a base coma para
a estrutura das paredes, procedemento
que resultou levemente máis complicado
Vaso rematado, listo para ser decorado.
para levantar a peza e manter a forma.
Nun segundo intento, que resultou máis rápido e finalmente se empregou
nos dous vasos, parteuse dunha bola modelada coas mans á que se lle fixo
un orificio na parte central coa presión dos polgares, ampliándoo pouco a
pouco e estendendo as paredes cos dedos e axuda dunha espátula ou media
lúa de madeira. A partir desta base fóronse engadido os churros de forma
ascendente (urdido), realizando unhas pequenas marcas na arxila e aplicando barbotina cun pincel ou co dedo para facilitar a súa integración tras o
cosido, procedemento realizado mediante o arrastre e posterior alisado dos
bordos internos e externos dos churros. A barbotina, un «puré» de barro e
auga, axudou a pegar os churros que conforman as paredes, as cales se foron estirando (abrindo ou cerrando) para acadar a forma característica en S
dos vasos, buscando un grosor similar ó dos exemplos de Vilavella.
A utilización da bóla de arxila para a base resultou ser de gran axuda á hora
de comezar os vasos dende un asento sólido, evitando que se viñesen abaixo,
unha técnica verdadeiramente útil tamén para pezas pequenas, xa que coa
cantidade suficiente pódense facer cuncas e outros recipientes menores practicamente sen recorrer ós churros. Aínda así, neste caso o vasos de Vilavella
teñen unhas proporción máis grandes polo que se precisaron bastantes voltas
de churro. Canta máis destreza se adquire máis rápido e sinxelo é de levantar
a peza, controlando mellor o grosor dos churros, o cosido e estirado.
Outro aspecto que se reparou foi a necesidade de marcar pequenas interrupcións no traballo de modelado para que as paredes dos vasos colleran con-
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sistencia, pois a humidade presente no barro, nas mans e na barbotina, abrandaba a súa estrutura, deformandoa pouco a pouco. Con isto entendemos que
canto máis grande é a peza máis atención temos que poñer nestas cuestións
técnicas.
Unha vez rematadas as pezas procedeuse ó alisado final e perfeccionamento
dos bordos da boca, efectuado cos dedos e con espátulas de distintos tamaños.
Os resultados finais foron bastante satisfactorios en canto á aprendizaxe pero
máis relativos en canto á exactitude (uniformidade das paredes, tamaño, proporción, etc), xa que as calidades que consegue un aprendiz pouco ten que ver
con aquelas profesionais que se recoñecen nos vasos de Vilavella, polo menos
no que se conserva.

Decoración dos vasos
Unha vez rematados os vasos, deixando unha breve marxe de tempo para que
aplicación da decoración non os deformase (comprobar consistencia), procedeuse a ornamentalos seguindo o patrón
orixinal empregado nos dous modelos,
tanto o do vaso conservado (vaso 1) como
o do desaparecido (vaso 2).
Tal e como apuntan os estudos ó respecto, ambos os dous vasos foron decorados mediante a técnica de impresión
de bordo cardial, con cunchas de berberecho (Cerastoderma edule),58 reproducindo os dous patróns de similares ca- Aplicación da decoración con cuncha de
berberecho.
racterísticas:
58 Gómez Pérez, Olga: «La técnica cardial y su variabilidad formal», Saguntum. Papeles del
Laboratorio de Arqueología de Valencia, Valencia, Universidade de Valencia, 1997, pp.61-64.
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— Vaso 1: Alternancia de franxas lisas
e ornamentadas. Nas franxas ornamentadas imitouse unha decoración composta por liñas paralelas que enmarcan no seu interior
outras oblicuas, de posición alternante cada vez.
— Vaso 2: Repetición da mesma decoración que no vaso 1 e división en
dous da franxa lisa mediante unha
liña puntillada coa cuncha.
Para a execución das franxas decoradas realizáronse uns pequenos sinais
(sostendo un buril fixo e xirando a peza)
que serviron de guías á hora de imprimir as liñas paralelas, tentando acadar a
maior dereitura posible. Pouco a pouco
fóronse gravando as liñas paralelas e as
liñas diagonais alternantes co bordo da
cuncha de berberecho.
Un aspecto que cabe mencionar é o
correcto uso e tamaño da cuncha, xa que
Decoración e brunido.
só fincando con certas zonas se consegue crear liñas rectas. A curvatura natural desta valva condiciona o traballo,
comprobando como os extremos son máis adecuadas que a zona central.
Tamén se percibiu a necesidade de non exercer unha presión demasiado
forte cando se estampa o bordo da cuncha, xa que se enterra de máis e non
se recoñecen ben os «dentes» do patrón, elemento decorativo ó que tamén
lle afecta o tamaño e a inclinación da ferramenta.
Durante as primeiras horas da seca, unha vez rematada a decoración das
pezas, realizáronse pequenos axustes aproveitando a maior consistencia do
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Proceso de cocción en forno de foso.

barro, tales como o perfeccionamento da boca e da base, algún retoque no
alisado, etc. Posteriormente, deixáronse secar ata acadar a consistencia de
coiro59 e bruníronse cun canto de río, coidando de non apertar demasiado
sobre os frisos para evirar borrar a decoración. Durante o brunido púidose
percibir o choque da pedra con algunhas das areas do desengraxante, aínda
que non supuxo nada preocupante nin dificultou o traballo, proporcionando á superficie unha textura máis lisa e brillante.
Por último, as pezas colocáronse a secar ó sol durante unha semana, proceso que se completou bastante rápido grazas á cálida climatoloxía, quedando listas para o proceso de cocedura.

59 Consistencia que ten o barro na que está terso pero aínda conserva humidade.
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Resultado final dos vasos.

Cocedura e resultados
A etapa máis importante do proceso de fabricación é a cocedura, pois
sen ela a arxila non se converte en cerámica, un proceso no que se somete
a peza a unha temperatura suficiente para que a súa estrutura molecular
se fusione e gañe unha estabilidade invariable. Para este paso precísase un
desenvolvemento tecnolóxico máis específico, o forno, condicionado polo
nivel de progreso de cada comunidade.60 Tanto os materiais cos que se realizou a cerámica, a manufactura mesma, o forno ou combustible emprega60 García Roselló, Jaume; Calvo Trias Manuel: «Análisis de las evidencias macroscópicas de cocción en la cerámica prehistórica: una propuesta para su estudio», Mayurka,
Revista del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, 31, Universidad de las
Islas Baleares, 2006, p. 87.
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do, son só algúns dos aspectos que repercutirán no seu aspecto final, unha
vez que xa estea cocida.
Para a cocedura dos vasos optouse por un dos sistemas máis sinxelos
empregados durante a Prehistoria, un forno de foxo (furado) aberto sen
estrutura arquitectónica, sistema que non precisa de grandes medios nen
recursos e resulta verdadeiramente axeitado para a cocedura de pequenas
cantidades de cerámica. A problemática, ante as falta de evidencias in situ
sobre as estruturas empregadas en orixe, tanto para este xacemento coma
para moitos outros, lévanos a ter que reparar directamente nas cerámicas
(cores e as súas sinais de cocción), predominando neste período aquelas
que mostran manchas e marcas escuras por terse cocido en ambientes redutores e sen control exhaustivo da temperatura, o que é propio de fornos
rudimentarios como o de foxo aberto.61
Grazas ó estudo da cultura etnográfica púidose coñecer que este tipo de
fornos continuaron empregándose de forma tradicional en moitos lugares
da península e do norte de Portugal.
Unha vez seleccionado o lugar onde dispoñer o forno procedeuse á escavación dun furado de pequenas dimensións, tendo en conta a pequena
cantidade de cerámica que se ía cocer (dous cacharros), conectándolle unha
pequena gabia para que, a xeito de tiro, permitiría a corrente de aire a través
do conduto e favorecer así a combustión.
Para prender o lume empregáronse ramallos secos, pequenos paus e
cortizas, ós que paulatinamente se lle foron agregando toros e paus de pino
e carballo de maior tamaño co obxectivo de crear unha boa cama de brasa.
En canto o lume comezou a prender ben e a facer as primeiras brasas, colocáronse as cerámicas ó seu carón, dentro do furado, xirándoas de cando en
cando para que collesen temperatura de forma homoxénea e evitar así que
estalasen polo choque térmico.
61 Gámiz Caro, Jesús; Dorado Alejos, Alberto e Cabadas Báez, Hector V.: «Análisis de cerámica prehistórica con estereomicroscopía: una guía revisada sobre la descripción de las
fases de producción», Cuadernos de Prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada, 23, Granada, 2013, p. 382.
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O lume mantívose forte durante dúas horas e media, incorporándolle
combustible e incrementando a proporción de brasas, mentres que as pezas
comezaron xa a coller un ton levemente máis escuro pola calor directa. Unha
vez que se considerou que a capa de brasas era suficiente para a cocción,
colocáronse as pezas sobre elas para despois proceder a tapalas cunha capa
grosa de ramallos secos de carballo e ramallos verdes de bidueiro con folla.
Finalmente cubriuse a capa vexetal coa terra extraída do buraco e as porcións
de terra cubertas de herba (tepes).
As pezas continuaron a cocción por contacto directo (brasas) e radiación
(calor acumulada na estrutura) a partir da media tarde (19:00 horas), manténdose no forno ata as 17:00 horas do día seguinte. Ó abrir o forno comprobouse que as pezas estaban intactas e conservaban temperatura, aínda que,
ó tentar sacar unha delas, escachou un anaco da boca.
O índice de cocción foi bo, identificable ó toque, o que nos confirma que
se chegou ós 500º C. O aspecto que presentan, unha vez completamente
frías, móvese entre os tons vermello escuro e zonas negruzcas, podendo
aprezarse o brillo do brunido, nunha delas máis que na outra. No interior
repiten este mesmo patrón cromático.

Consideracións finais
En termos xerais, a experimentación realizada para obter dous vasos
campaniformes inspirados nas formas e patróns decorativos dos atopados
en Vilavella foi realmente produtiva, pois permitiu analizar paso a paso cada
un dos elementos e procedementos empregados na manufactura de dous
vasos de decoración cardial, albiscando de preto como podería ser o traballo do aprendiz e futuro ceramista prehistórico en tempos do campaniforme. Neste caso só se experimentou unha das múltiples formas e variantes
decorativas rexistradas neste período, pois queríase recrear un proceso
concreto nun lugar concreto, recollendo diferentes aspectos e detalles que
nos proporcionou esta fascinante necrópole.
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Desgrazadamente non se puido dispor para a experimentación da mesma
arxila (ou da presente na zona) que a dos vasos orixinais, polo que se puxo
especial interese en recrear a súa composición e en reproducir a forma e a
coidada decoración que os caracteriza, moi propia dos grupos cerámicos que
comprenden a área do noroeste peninsular. Podemos afirmar que, dentro das
diferenzas xa previsibles, se acadaron uns resultados bastante aceptables e se
mantiveron unhas características básicas en canto ás metodoloxías de traballo, permitinto comprender e achegarnos dun xeito máis directo e ameno á
produción cerámica do campaniforme, todo grazas ás posibilidades que ofrece a Arqueoloxía experimental. Non cabe dúbida de que se tratou dunha actividade con un forte potencial divulgativo que podería aplicarse en máis dunha
ocasión, obtendo datos verdadeiramente útiles tanto para os investigadores
coma para calquera persona interesada no patrimonio das Pontes.
No marco decorativo, facendo unha comparación da mostra orixinal coa
recreada, xerouse unha pequena dúbida sobre se realmente no vaso orixinal
de Vilavella se empregou a técnica radial, pois o escrutinio minucioso da
decoración revelou uns patróns que semellaban máis os do puntillado con
peite de óso que os dunha cuncha, podendo comprobar como os bordos ou
«dentes» da valva deixan un sinal menos cadrado e con liñas que os unen
entre si. Non obstante, esta pode ser unha afirmación que estea influenciada quizais pola falta de perfeccionamento da técnica coa que se recreou a
decoración, ou mesmo coa apreciación errónea condicionada polos recheos
e retoques realizados nas restauracións que desdebuxan os patróns, cuestións que ben merecerían un novo e profundo estudo.
En canto á análise cromática das pezas recreadas tras a cocedura no forno de foxo, cómpre salientar que o ton ocre escuro acadado (nalgunhas partes bastante negruzco) é propio dos ambientes sen osíxeno e do contacto
directo coas as brasas e outras pezas. No vaso orixinal que se conserva os
fragmentos son máis claros, unha característica que tanto se lle atribúe á
arxila coma á unha posible cocción da peza noutro tipo de forno: unha estrutura permanente, aberta e máis elaborada en forma de pozo de planta
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circular ou cadrada, na que as brasas e a cámara están separadas por unha
reixiña.62 Neste tipo de fornos a incidencia da atmosfera redutora é menor,
e en si mesmos indican un maior desenvolvemento tecnolóxico no ámbito
da cerámica e a súa manufactura.
Para finalizar, outra das consideracións finais que se obtiveron coa experimentación, aínda que bastante obvia, é a necesidade de práctica e perfeccionamento en todas as facetas da producción cerámica ata chegar a acadar
as calidades do vaso de Vilabella, o cal, aínda presentando algunha dismetría na barriga e na decoración, indica o bo facer e a mestría dun cacharreiro cualificado de tempos do campaniforme.

Conclusións
Despois de termos analizado en profundidade o fenómeno campaniforme e de experimentar unha variante da súa estensa produción cerámica,
podemos corroborar en primeira persoa os beneficios que supon a práctica da Arqueoloxía experimental para comprender moitos dos obxectos que
nos atopamos nos xacementos, pero non só a nivel de características formais, tamén doutros procesos nos que se viron implicados e que non aparcen nos estudos nin nos rexistros arqueolóxicos. Parte da esencia dos vasos
de Vilavella tomaron vida de novo, tal e como o artesán os deseñou no seu
día, permitíndonos comprender hoxe o traballo alfareiro do campaniforme
e mais os gustos e prácticas sociais habituais por naquel tempo no val das
Pontes e na comarca do Eume.
Non se pode negar que unha base teórica é fundamental para enfrontar calquera estudo, aínda que, en moitas ocasións, repetimos fórmulas e
características aprendidas de forma sistemática que non chegamos a comprender na súa totalidade. Esas «lagoas do saber» pódense solucionar facilmente con Arqueoloxía experimental como ciencia auxiliar, a cal se nos
62 Bastante común en Galicia. Op. cit., García Roselló, Jaume et al., pp. 90-91.
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presenta tamén de grande utilidade para contrastar datos e descartar teorías que só se poden verificar dende a experimentación directa ou o coñecemento práctico do oficio. De seguro que un cacharreiro, un ourive, unha
tecelá... que lea detidamente moitos dos traballos sobre os seus oficios na
antigüidade, ou calquera outro período histórico, tería máis dunha cousa
que apuntar ou corrixir, pois, como din os nosos maiores, a «experiencia
e o traballo directo tamén son un grao» do que só se pode falar se se vive.
Innegable é tamén o poder divulgativo deste tipo de prácticas, xa que
calquera persoa que estea interesada neste fenómeno ou noutra expresión
material, erudito ou non, de seguro que asimila moito mellor a información,
facendo máis atractivo o estudo da historia, disciplina esencial para comprender o que somos hoxe e de onde vimos.
Para finalizar este artigo o único que queda por facer é expresar o desexo
de continuidade deste tipo de prácticas experimentais, tanto a nivel académico, museístico ou calquera faceta do contexto educativo, abandonando
prexuízos e comprendendo que a historia e a arte non só está nos libros, se
non que podemos recreala e facer «historia viva» con rigor, tentando comprender e transmitir cada paso que os nosos devanceiros deron ata converterse no que hoxe somos.
Tamén agardamos que este pequeno estudo contribúa a visibilizar o patrimonio das Pontes de García Rodríguez, que, entre outros moitos fitos,
pasará á historia como a terra nai dun dos mellores exemplos de vasos campaniformes de Galicia cos que se iniciou dende a Veiga de Vilavella o estudo
deste interesante fenómeno arqueolóxico e cultural.
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Apelidos, familias
e os seus lugares.
As Pontes (1526-1945)
Gustavo Daniel
Cabarcos Randazzo.
Profesor de Historia

Os feitos das súas vidas son un misterio para nós, todos eles algunha vez
foron nenos, pais, namoraron, emprenderon un traballo, viron medrar os
seus netos e marcharon. Xeración tras xeración repetiuse nestas terras. Os
seus nomes fóronse esquecendo pouco a pouco ata quedar só escritos nun
papel de escasa consulta. Hoxe volvémolos pronunciar, catrocentos anos
despois, e retornan para quedar no pensamento dos seus descendentes
Moitos somos os que nos preguntamos como se chamaban, onde vivían
ou en que traballaban os nosos antepasados, seguramente algúns coñecen a
resposta para as xeracións máis próximas pero a medida que nos afastamos
no tempo o coñecemento tórnase vago e adoita entrar no terreo das suposicións. Se un é aínda máis curioso quererá saber como se chamaba o seu avó
máis remoto, se era fidalgo, cando apareceu o seu apelido, que cantidade de
poboación tiña ese apelido, quen eran os cabezas de familia ou en que zona
predominaba.
Para coñecelo debemos furgar nos arquivos que desde principios do século xvi atesouran a información agardando para contarnos os seus segredos, con cada páxina transcrita abandonamos o terreo das especulacións e
revélanse datos precisos.
Di a definición que un apelido é o «nome antroponímico da familia con
que se distingue ás persoas». Penso que os apelidos tamén referencian un
lugar, se os tomamos en conxunto non son os mesmos en lugares veciños

179

Grabado de As Pontes en 1776 por Don Alejandro da Bouza y Maseda

como Xermade e As Pontes. A pesar de que os lazos familiares non saben
de fronteiras, cada concello desenvolveu un armazón parecido a unha gran
familia a través dos séculos onde xurdiron, se asentaron ou se desenvolveron diferentes maneiras de distinguir ou agrupar ás persoas. Isto outorga
a cada concello unha combinación única coma se se tratase dunha pegada
dixital que non se repite en ningún outro lugar do mundo. Esta fascinante
característica pérdese nas grandes cidades nas que por motivos industriais,
comerciais ou turísticos se producen migracións e grandes concentracións
de poboación. As Pontes ten o seu adn propio, unha combinación única de
apelidos que aínda hoxe sendo unha grande vila a singulariza.
A pesar do auxe demográfico de mediados do século xx coa correspondente incorporación de novas familias puidemos comprobar empiricamente que os apelidos que na actualidade son maioritarios teñen unha permanencia no concello desde os séculos xvi e xvii.
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Temos rexistros confiables de apelidos desde que a Igrexa católica comezou a rexistralos en libros parroquiais despois de 1563. Tardiamente, o primeiro libro de bautismos en Santa María das Pontes comeza no ano 1672 e
o primeiro de matrimonios en 1625. Máis atrás desas datas podemos atopar
apelidos en rexistros notariais da contribución de alcabalas, contratos entre
privados, acordos de cabidos ou preitos que se retrotraen á segunda década
do século xvi. Desde aí comezamos a nosa recompilación de apelidos e tomamos como data límite o Padrón Municipal de 1945 porque consideramos
que é anterior ao período de crecemento demográfico no que se incorporaron novos apelidos ao núcleo básico pontés.
O obxectivo deste traballo, ademais de analizar polo miúdo as denominacións familiares incluíndo criterios numéricos, xeográficos e sociolóxicos
a través de todo o período histórico sobre o que existe documentación fiable, é servir de motor de arranque de futuras investigacións, quizais feitas
por descendentes dos personaxes nomeados motivadas pola curiosidade ou
polo xustificado orgullo por quen os precedeu.

Notas metodolóxicas
Antes de entrar propiamente no traballo explicaremos a metodoloxía
utilizada para dar fundamento científico ás nosas afirmacións.
O proceso comezou coa transcrición de 199 listas e documentos de diversa procedencia datados entre os anos 1526 e 1945, consideramos estas datas
como límites de información confiable para o noso propósito, delas extraéronse os nomes, apelidos, data de nacemento, parroquia, lugar de residencia,
ocupación e as observacións que se apuntaron de cada veciño mencionado
(moitas veces constan alcumes ou minusvalías físicas). A cifra final alcanza
36.266 persoas para un período de 419 anos. Todas elas eran residentes nas
cinco parroquias en que se dividía administrativamente As Pontes na antigüidade: Santa María das Pontes (incluía Somede), Santa María de Vilavella,
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Santa María de Espiñaredo, San Xoán do Freixo e Santa María do Deveso. A fin
de manter unha coherencia decidimos utilizar eses mesmos límites xeográficos e administrativos para precisar os lugares de pertenza de cada veciño.
No caso das listas de membros da Confraría do Santísimo da parroquia de
Santa María das Pontes, ao ser un rexistro anual de contribucións de carácter
practicamente obrigatorio en que quedaba asentado a persoa cabeza de familia que realizaba a achega (sexa home, muller ou viúva) podémolo considerar
como unha lista válida para a devandita parroquia. Quen se negaba a facer
unha achega ou non eran cónfrares tamén eran rexistrados. Os censos provinciais conteñen datos máis detallados xa que enumeran os nomes de todos
os integrantes do grupo familiar e tamén a idade e profesión.

Exemplo de repartimento de alcabala da
parroquia do Freixo do día 10 de xuño de
1642.
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Fontes utilizadas para o traballo
Cantidade

Tipo de documento

Datas extremas

Veciños
contabilizados

1526

137

1

Preito de fidalguía Valladolid

1

Preito (ARG)

1584

Lista de contribuíntes alcabala

1620

1664

13.075

1

Lista de alcaldes

1620

1945

57

1

Lista de contribuíntes alcabala de
Vellón

1

Lista de mordomos confraría

1645

10

Eleccións e deliberacións do
Cabido

1648

1799

534

23

Confrares da Confraría do
Santísimo

1649

1801

6.109

14

Protocolos notariais varios

1684

1833

594

1

Libro defuncións Mondoñedo

1725

1743

420

1

Catastro de Ensenada

18

Censos provinciais

1761

1945

11.909

4

Libros de bautizos de Mondoñedo

1777

1891

629

2

Listas de confirmacións de
Mondoñedo

1782

1789

265

1

Leva de recrutamento a guerra do
Rosellón

1794

594

1

Reconto de fidalgos

1798

202

3

Lista de nacementos Rexistro Civil

1870

1879

479

2

Lista de Matrimonios Rexistro Civil

1870

1883

512

113

199

127

1639

122
221

1752

Total de fontes utilizadas

1526-1945

280

36.266

Cando mencionamos que un apelido se atopa desaparecido baseámonos
en que deixou de aparecer nos censos ou non é rexistrado nas estatísticas do
IGE (Instituto Galego de Estatística) que recolle os habitantes rexistrados no
Padrón municipal de habitantes actualizado ao 1,º de xullo de 2018 proporcionados polo INE (Instituto Nacional de Estatística). Facemos a excepción de
que se un apelido rexistra menos de cinco persoas no concello non aparece na
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estatística. Temos en conta só os apelidos de primeira orde xa que ata fins do
século xix coa posta en vixencia do Código Civil só se usaba un. Chamamos
aparición dun apelido á súa primeira mención rexistrada nas listas, sendo
esta unha data referencial do período desde o ano do anterior relevamento.
É interesante, para contextualizar, coñecer a cantidade de fogares que
existían en cada parroquia nos anos que abarca o estudo. Isto podémolo
ver nos gráficos seguintes, confeccionados entre os anos 1621 e 1831 cos datos obtidos das listas e entre 1842 e 2011 con información do INE (Instituto
Nacional de Estatística, Alteracións dos municipios nos Censos de Poboación desde 1842). Podemos facernos unha idea aproximada da cantidade de
habitantes en cada ano se temos en conta que no censo de 1827 a media de
integrantes de cada fogar era 4,8 e en 1761 era de 3,48.
Gráfico 1. Número de fogares por parroquia (1621-1831)
Cantidade
400
350
300
250
200
150
100

50
0

1621

1623 1628 1629 1639 1640 1641 1642 1643 1645 1647 1650 1653 1659 1669 1697 1702 1704 1714

As Pontes

O Freixo

Vilavella

1761 1794 1827 1831

1723 1758

Espiñaredo

O Deveso

1621

1623

1628

1639

1623

1640

1641

1642

1643

1645

1647

1650

1653

1659

1669

1697

1702

1704

1714

1723

1758

1761

1794

1827

1831

As Pontes

185

182

192

194

204

210

211

219

217

214

219

219

233

218

247

294

315

313

332

337

330

305

325

325

363

O Freixo

108

108

112

110

127

137

135

132

128

132

134

141

146

143

150

180

188

190

195

200

215
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230

266

263

Vilavella

97

95

114

95

114

111

117

97

116

115

119

126

133

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

124

101

Espiñaredo

46

44

47

41

41

43

43

37

40

38

40

45

38

39

56

56

56

56

56

56

56

44

56

58

55

O Deveso

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

56

—

61

59
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Gráfico 2. Número de fogares no concello (1621-2011)
Cantidade

3783

4000

3913

4280

4500

3107

3500

3000

2011

2001

1981
1991

1970

2072
1960

1110

1119

1940
1950

1036
1910

1920
1930

1143
1897

1900

863
992
1887
1877

860

835
830
1857
1860

1842

735
1794

880
712
1761

841

695
1758

1831

707
717
1714
1723

1827

683
1704

557

654
683
1702

550
533

1697

531

1653

1659
1669

512
1647

1650

501

1645

499

485
1642

1640
1641

1643

501
506

1629

1639

465

440
486

1628

436
429

0

1621

500

1623

1000

995

1500

1256

1499

2000

1964

2500

Os apelidos dos ponteses
Eliximos os apelidos como unha das liñas para analizar esta recompilación de datos. Os apelidos trázannos o roteiro que seguiron os nosos antepasados, seguíndoo podemos descubrir onde e cando habitou cada familia,
como se chamaban os seus integrantes e cales eran as súas profesións. Unha
maneira de que os habitantes actuais coñezan máis deles, persoas de carne
e óso que escribiron unha historia que non se atopa nos libros de texto pero
que é a máis próxima por ser a nosa.
Nas Pontes no período de 1526 a 1945 houbo 545 apelidos ou formas de
identificar os individuos ou familias. Dicimos «forma de identificar» porque
aínda que moitos deles non cristalizaron como apelido a través dos anos,
facían referencia ao lugar de vivenda ou alcume da persoa e eran eviden-
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temente válidos para individualizar á persoa nese tempo e fixaban a súa
localización xeográfica ou algunha das súas características físicas.
Os apelidos presentes no actual territorio do concello presentan similitudes e particularidades con respecto ao resto de Galicia. Dentro das primeiras atopamos que os máis numerosos son os de orixe patronímica xa
que se xestaron en toda a península facendo referencia ao nome do pai (de
Rodrigo, de Gonzalo, de Fernando, etc.). Ordenados por frecuencia de primeiro apelido temos nas Pontes a López (4,45 % dos apelidos), Fernández
(3,5 %), Rodríguez (1,9 %), González (1,8 %), García (1,7 %) e Martínez (1,5 %).1
Falando das particularidades, un gran número deles atopa nas Pontes a
porcentaxe relativa máis alta do total galego; Uceira, Caaveiro, Cazás, Rochela
ou Vilaboy son exemplos entre os dezaoito que superan o 11 %; isto indica un
epicentro de desenvolvemento no concello irradiado ao resto xa sexa referíndose a un lugar xeográfico (apelidos toponímicos) ou por ter sido a área de
desenvolvemento familiar como é o caso dos Cabarcos, sendo o denominador
común entre todos eles a antigüidade na zona, atopando os seus primeiros
rexistros entre principios do século xvi e mediados do xvii.
Apelidos ponteses que teñen a maior porcentaxe do total galego
Apelido
Uceira
Caaveiro
Cazás
Rochela
Vilaboy
Bellas
Jarel
Adega
Cabarcos
1

Persoas que o levan
nas Pontes

% do total
de Galicia

Persoas en
Galicia

Observacións

63
276
61
42
103
296
32
42
247

42
40,23
32,11
29,17
26,89
25,02
24,24
23,6
22,74

150
686
190
144
383
1.183
132
178
1.086

Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Maior % de Galicia

Instituto Galego de Estadística: Datos do padrón Municipal de habitantes a 1 de xullo
2018.
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Barro
Gabeiras
Toxeiro
Amarelo
Pajón
Meizoso
Restrebad
Pico

449
73
182
36
65
184
9
295

20,3
19,52
19,06
17,06
15,01
13,65
12,86
12,51

2.212
374
955
211
433
1.348
70
2.358

Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Maior % de Galicia
Segunda %, o primeiro Xermade
Segunda %, o primeiro Xermade
Maior % de Galicia
Cuarta %
Maior % de Galicia

Verez

33

11,96

276

Segunda %, o primeiro Ferrol

Fonte: Boullón Agrelo, A.I; Sousa Fernández, X.: Cartografía dos apelidos de Galicia, Instituto da Lingua Galega, USC,
2001.

A distribución xeográfica dos apelidos non era homoxénea na antigüidade
e o modo de subsistencia vinculado á terra sumado ao sistema de herdanza deveu en estabilidade e identificación dun apelido cun determinado lugar. Estatisticamente podemos distinguir a súa preponderancia histórica en
cada parroquia, sendo os principais en Santa María das Pontes: Barro, Bouza,
Caaveiro, Cabarcos, Carballal, Castro, Corral, Fraga, Freire, Gato, González,
López, Martínez, Novo, Pena, Pillo, Prieto, Ramos, Rodríguez, Romeu, Souto
e Tojeiro. En Vilavella: Agras, Antón, Argana, Bacelo, Cazás, Cernadas, Criado, Felgueiras, Filgueiras, Formoso, Fornos, Franco, Gargullo, Justo, Meizoso,
Méndez, Picado, Polo e Resario. En Espiñaredo: Alonso, Calvo, Conde, Merlán
e Morado. En O Freixo: Carballés, Couce, Gabeiras, Gómez, Gradaille, Jarel,
Muiño, Pita, Ramil, Rego, Seijo, Seoane e Vizoso. No Deveso: Andrade, Cao,
Lagoa e Torre. Distribuído entre Vilavella e Espiñaredo: Bello, Malde e Vilariño.
A concentración zonal provoca a identificación do lugar familiar, como
nos casos do século xvii do Guerreiro de Besta, Fresco de Ermida, García de
Besta e Poupariña, Barro de Solloso e Torrillón, Gato de Suarriba, Balseiro
de Malvís ou Antón e Franco de Penapurreira entre outros moitos apelidos
que permaneceron no mesmo lugar xeográfico durante séculos. Nas táboas
ao final do traballo atopamos a porcentaxe de residencia en cada parroquia.
Algunhas formas incluían orixinalmente unha preposición entre o nome
e o apelido propiamente dito como nos casos de «da Bouza», «do Cal» ou «de
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Esquema de predominio histórico de cada apellido
segundo a parroquia

Ramil», isto ocorreu principalmente en apelidos toponímicos e era un hábito moi extendido ata mediados do século xix. Nalgúns casos fusionáronse
unha preposición e un apelido, dando lugar a Dopico, Dapena, Dobarro. Os
casos inversos son Dagras, Dargana, Darnoso e Danidos nos que, co paso
dos anos, se separaron da preposición para rematar nos actuais Agras, Argana, Arnoso e Anidos.
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Dinámica e apelidos desaparecidos
A dinámica poboacional é rastrexable a través dos apelidos. A mediados do
século xvi comeza un proceso de incorporacións ao núcleo antigo existente
que atopa o seu auxe na centuria seguinte con 202 novas familias para logo
estabilizarse ao redor das 90 en cada período posterior. O século xvii caracterizouse pola mobilidade. No seu transcurso, 45 apelidos (22 % dos existentes
nese momento) deixaron a zona, a cifra de desaparición vaise moderando e
promedia os 10 nos séculos posteriores.
Entre os que deixaron de existir, ben por emigración ou ben por extinción da familia que non
pertence ao concello, podemos mencionar a Aguillón, Dargana (Argana), Resayo (Resario), Bacelo,
Bai, Bale, Bordelle, Brandeiro, Breixo, Bugueiro, Cale, Cameleiro , Caruncho,
Cernadas, Cobo, Codesal, Crego, Criado, Dorate, Edreira, Danidos (Nesting),
Gargullo, Gradaille, Juncal, Labrada, Márquez, Malde, Montoto, Morado,
Mouro, Moscoso, Osa, Pampillo, Pastor, Pedreiras, Picado, Ponte, Pontes,
Pousadela, Reigosa, Remudo, Rojo, Sande, Serantes, Serra, Tato, Vieites, Villarino, desbotamos os que só se rexistraron nalgunha ocasión porque quizais foran un viaxeiro de paso ou un traballador temporal.
No caso de Resario, que habitou principalmente en Vilavella entre 1621 e
1669 con catro cabezas de familia, atópase desaparecido de España e presenta descendentes en Filipinas e México.
Un abraiante exemplo de mención única é o señor Adriano Le Crex, que
estaba rexistrado na cidade das Pontes coa súa muller en 1752 e que probablemente era de nacionalidade estranxeira.

A cuestión feminina no apelido
Durante o período temporal que abarca este estudo os apelidos non se
herdaban da mesma maneira que na actualidade en ambos os sexos por
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igual. Ata mediados do século xix, como era usual en Galicia, a transmisión
do nome de familia era por liña masculina e sendo este o que se mencionaba
nas listas de alcabalas ou censos por considerarse o home como cabeza de
familia, en caso de atoparse ausente adoitábase mencionar o nome da súa
muller acompañado de «esposa» ou «muller de...».
Na seguinte árbore xenealóxica vemos o sistema de transmisión do
nome, neste caso na familia de María Andrea Bugueiro que vivía en Santa
María das Pontes atá a súa morte en 1806 e herdou o apelido da súa avoa
materna Josepha.
Joaquín Caietano
Cebreiro

Josepha López

Pedro López

Josef Cebreiro

Josepha Bugueiro

Francisca Bugueiro

María Andrea Bugueiro

A práctica de que as mulleres recibisen o apelido materno provocou unha
gran desproporción a favor dalgúns apelidos patronímicos como Fernández,
Alonso, Rodríguez ou González. Se era muller no século xvi era moi probable
chamarse María Fernández ou Josefa Rodríguez entre decenas de homónimas que non necesitaban ser individualizadas ao momento de herdar propiedades. Ao contrario do que ocorreu cos homes que sendo apelidos dobres
como Fernández de Cabarcos, Fernández de Serantes preferiron deixar en
desuso o patronímico para quedar co toponímico máis distintivo de liñaxe e
que os definía como individuo único. Isto representa claramente na seguinte
táboa, confeccionada a partir dos resultados do censo de 1827, primeiro no
que se rexistran todos os integrantes do grupo familiar. Nese ano, o 90,1 %
dos Fernández eran mulleres, ao contrario, o 100 % dos Cabarcos, Pita ou
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Romeu que eran homes. Alí tamén se documentaron 48 Antonias Fernández,
47 Marías Fernández e 33 Marías López.
Desigualdade de apelido segundo o sexo.
Datos do censo de 1827

Apelido

Homes que o portaban

Mulleres que o portaban

Cantidade

% do total

Cantidade

% do total

Fernández

58

9,9

525

90,1

Alonso

9

13

60

87

Rodríguez

27

21,1

101

78,9

González

13

24,5

40

75,5

López

115

33,1

232

66,9

Pita

49

100

—

—

Fernández Cabarcos / Cabarcos

11

100

—

—

Romeu

17

100

—

—

Algúns apelidos feminizábanse cando eran levados por mulleres, son os
casos de Branca, Preta, Franca, Freira, Parda, Loureira, Fresca, Calva, Bañala, Pola, Gata, Leda, Moura, Toxeira, Sanjurja, Raíña, Bacela, Ferra, Vizosa,
Alvariña, este costume desapareceu totalmente no século xix.

Apelidos toponímicos propios das Pontes
Antigamente mencionábanse a algunhas persoas censadas polo seu nome
de pila e o nome do lugar onde residían, isto atopámolo profusamente na
nosa zona nos séculos xvi e xvii e déixanos un gran número de topónimos
que serviron para individualizar a unha familia. Un claro exemplo é o caso
de Alonso de Cabeceira (de profesión ferreiro na zona de Cabeceira) e máis
tarde o seu fillo Francisco de Cabeceira. Non transcendeu como apelido,
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pero esta particular familia foi sempre individualizada polo lugar onde viviu
ata que desapareceu dos rexistros en 1659. Outras toponímicas empregadas
do mesmo xeito e caídas en desuso foron Badón, Barrosa, Bidueiro, Borallás, Brandián, Cabana, Cabeceira, Calvela, Candamil, Caneiro, Carracedo,
Catarou, Cervicol, Da dá, Fragachá, Espiñaredo, Galgueira, Gondré, Ínsua,
Lamela, Maciñeira, Melrán (Merlán), Miraz, Muras, Pontoibo, Seara, Solloso,
Viador e Vilavella. Algúns persisten ata a actualidade, como Balsa, Bañal,
Caaveiro, Carballal, Carballeira, Couce, Pajón, Trastoi, Uceira, Veiga e Villar.

Alcumes
Ás veces, a persoa era mencionada cun alcume e así foi rexistrada nas
listas, nalgúns casos durante moitos anos sen revelar nunca o seu nome
real. É o caso de «la Feljuela», a muller de Romeu que viviu na beira do río a
mediados do século xvii, a «Pretona» coñecida deste xeito por estar casada
cun Prieto en 1649, a «Parbona» en 1655; a «Pochona» en 1652; a «Tezelana»
en 1669; «la Urraca» que viviu na beira occidental do río entre Pontoibo e
Marraxón entre 1650 e 1652; Andrea «la Roja» residente na Vila en 1794; María
Fernández «la Longa», filla de Domingo González que viviu nas Pontes ata
1650; Lucía López alcumada «a Xorda de Marraxón», filla de Andrés do Barro
tamén xordo, entre 1681 e 1704; o «Cojo de Bieite» que viviu nas Pontes en
1700; Juan do Barro alias «Parulo» en 1761; Antonio do Barro alias «Facolas,
carcereiro da Vila en 1761; Juan «o Asturiano», veciño do Freixo entre 1623 e
1628; ou Pedro «el Ciego» do Freixo en 1628. Outro caso chamativo é o dun
home anónimo cuxo apelido só coñecemos que era Freire entre 1624 e 1645
e que nas listas de alcabala da parroquia de Santa María das Pontes se mencionaba como «O Freire», «A Freire» ou «Freire» sen nome de pila.
Tamén destaca un «París», do que só sabemos que a súa muller se chamaba «Aldonza, a muller de París» nas listas da Vila entre 1645 e 1649.
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Familias fidalgas
En contraste coa gran maioría das familias que facían parte do Terceiro
Estado durante o Antigo Réxime (como se rexistraron na enquisa de 1798), 6
familias que habitaron o concello en diferentes momentos levaban o título
nobiliario de fidalgo e gozaban dos seus beneficios. Mencionábanse como
fidalgos don Juan Pérez de Solloso e don Diego Fernández de Ginzo, ambos
veciños da Vila entre 1620 e 1650, tamén aparecía sinalada a familia Pérez de
Solloso como nobre xa en 1526.2 Tamén o eran Juan de la Peña e Raña (pai
do escribán homónimo) «notorio fidalgo» en 1717, don Francisco do Pico e
Ulloa veciño de Espiñaredo en 1761, don Juan Sánchez entre 1794 e 1798, e
don Santiago Díaz de Galdó 1798, ambos residentes na Vila. Outros intentaron demostrar a súa nobreza ante a Chancelería de Valladolid como Rodrigo
Pampillo, Lope Pampillo e os seus curmáns Pedro e Fernando do Barro que
en 1526 afirmaron que os seus devanceiros, vellos veciños das Pontes, loitaron xunto aos Reis Católicos e recibirían as súas terras mediante a doazón
deles. Juan e Francisco do Pico tamén o intentaron por outras razóns en
1797, sendo rexeitadas ambas peticións porque as súas afirmacións non foran confirmadas con probas.

Análise dos apelidos máis numerosos
Seguiremos analizando os 124 apelidos que tiveron a maior porcentaxe
de aparición nas listas e representan o 90 % do total de persoas inscritas,
describiremos a súa evolución, as diferentes familias e personaxes destacados. Nalgúns casos, incluímos a imaxe da sinatura orixinal para dar aos seus
descendentes a posibilidade de ver como asinaba o seu antepasado.
2

Archivo de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid. Sala de Hijosdalgo. Juan Barro,
Pedro Barro, Lope Pampillo y Rodrigo Pampillo, vecinos de Puentes de Garcia Rodriguez,
1526.
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Agras, antiguamente era «Dagras» ou «de Agras» ata mediados do século XIX
Período de residencia nas Pontes dende 1584 ata a actualidade, portado
por 6 persoas no concello. Na década de 1620 estivo presente en 4 casas,
todas na parroquia de Vilavella onde se gardaron ata finais do século xviii
cando unha das familias se trasladou á parroquia de Santa María das Pontes.
Os xefes destas casas foron Catalina, Bartolomé, Domingo e Juan. Seguramente estaban relacionados entre eles por lazos familiares. O número foi
diminuíndo xa que en 1827 só había dous veciños con este apelido; Teresa de
Agras no Freixo e Pedro de Agras na Vila das Pontes.

Alonso
Período de residencia nas Pontes dende 1450 ata a actualidade, sendo un
dos máis antigos rexistrados. Actualmente 152 persoas levan este apelido no
concello. Usárono homes e mulleres.
As súas propiedades atopáronse en Espiñaredo dende o século xv, onde
en 1620 atopamos 3 familias; a de Marina, a de Pedro e a de Pedro, veciño
de Codesás. En 1827 xa había 27 distribuídos por todo o concello. Como persoas con cargos destacados temos a Lope Alonso que en 1526 foi alcalde da
Irmandade e a Jacobe, de Espiñaredo, home do Cabido en 1744.

Álvarez
Período de residencia no concello dende 1627 ata a actualidade, tíñano 93
persoas. Por ser un apelido patronímico pode que as distintas familias non
descendan do mesmo devanceiro común. Na década de 1620 menciónanse
dúas casas con este apelido, a de Miguel en Vilavella e a de Isabela no Freixo.
Douscentos anos despois, no censo de 1827, contabilizáronse dez casas familiares (4 no Freixo, 2 no Deveso, 3 en Santa María das Pontes e unha en
Vilavella).
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Alvariño, a súa forma feminina Alvariña. Frecuentemente escribíase
Albarino
Apelido antigo no concello, aparece en 1526 e
continúa ata a actualidade que o teñen 81 veciños.
Foi numeroso no século xvii cando conviviron tres
casas familiares; a de Bartolomé e a de María Alvariña na Vila das Pontes e a de Bartolomé en Espiñaredo. En 1827 rexistráronse dúas familias; Antonia en Vilavella e Andrés e
Clemente en Espiñaredo. Bartolomé, mestre na Vila das Pontes entre 1620 e
1652, destaca polo seu oficio.

Antón
Período de residencia nas Pontes entre 1621 e
hoxe, é apelido de 78 veciños. As orixes deste apelido atópanse na parroquia de Vilavella, na década
de 1620 había as casas de Juan, en Penapurreira,
a de Pedro e a de Alonso. En 1827 aínda permanecían na mesma parroquia, contando por entón só
2 casas familiares, a de Felipe e a de Pascual, fillos de Vicente Antón. Deles
descende o actual Antón.

Arnoso, ata mediados do século XIX era «Darnoso» o «Darnosso»
Período de residencia no concello desde 1621
ata a actualidade que o levan 63 persoas. Este apelido tivo a súa casa familiar na parroquia de Espiñaredo, alí na década de 1620 vivía Pedro Darnoso
e despois o seu fillo Francisco. Deles descenden os
actuais Arnoso.

195

Bacelo, forma feminina: Bacela
Período de residencia no concello desde 1584 a 1833, principalmente na
parroquia de Vilavella, actualmente desaparecido. Alí, na segunda década do
século xvii, había tres casas con este apelido, a de Marina Bacela, a de Alonso
e a de Andrés. O último censo onde se lles rexistra habitando no concello foi
o de 1833. Nese momento atópase a Marcelo Bacelo na parroquia do Freixo.

Balsa, ata o século XIX «da Balsa»
Período de residencia nas Pontes desde 1620 ata a actualidade que o levan 64 persoas. Na década de 1620 había 3 familias, a de Gabriel e a de María
nas Pontes e a de Alonso en Santomé, O Freixo. En 1831 continuaba a mesma
cantidade de familias na vila, Gondré e Pereiras. Foron mordomos da Confraría do Santísimo: Domingo en 1669 e en 1675, e Antonio en 1701.

Balseiro
Apelido antiguo no concello,
aparecen 132 mencións entre
1526 e 1945. Actualmente lévano
33 veciños. Eran numerosas as
familias na segunda década do
século xvii, atopándose na Vila
a Bartolomé, Juan e outro Bartolomé. En Malvís, a Alonso Balseiro e no Freixo a Juan Balseiro.
Os lugares de residencia nesta parroquia estiveron en Santomé e Cabanela.
Douscentos anos despois, en 1827, as familias reducíranse a unha soa, a de
Francisco Vicente Balseiro, veciño do Freixo.
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Bañal, ata mediados do século XIX «de Bañal», a súa forma feminina «Bañala»
Período de residencia nas Pontes entre 1620 e a actualidade na que hai
7 veciños con este apelido. En 1620 eran 5 familias. Na Vila, a de Juan e a de
Bastián, no resto da parroquia, a de Bartolomé, a de Juan, veciño de Vilarbó,
e a de Domingo. O número de familias vaise reducindo e no século XIX atópanse no Deveso, Calvela e na parroquia das Pontes.

Barro, ata mediados do século XIX «do Barro»
Período de residencia entre 1526 e a actualidade, que o levan 449 persoas no concello. Atopamos referencias xa en 1526 na probanza de fidalguía
presentada ante a Real Chancelería de Valladolid, alí mencionan a Alonso,
Fernando, Gonzalo, Juan, Pedro, Pero, Rodrigo e Pedro do Barro de Somede,
curmáns da familia Pampillo.
Ata a terceira década do século
xvii había 12 familias que vivían
principalmente nos lugares de
Balsa, Calvela, Gondré, Mariñao,
Barosas, Somede e San Vicente de
Pontoibo. Logo foise estendendo ao Freixo (lugar de Sucadío, Aciveiral, Solloso, Torrillón, Panda de Adá) e Vilavella. No século xvii atopámolo estendido por toda a parroquia de Santa María das Pontes. En 1827 había 13 familias. Salientamos polo seu oficio a Juan e Pedro, ambos xastres que exercían
na Vila en 1623; Juan, carboneiro, en 1761; Juan, arriero de viño, en 1761; Bonifacio, ferreiro, en 1761; Antonio alias «Facolas», ministro e carcereiro na Vila
en 1761; Manuel, procurador no Cabido da Vila en 1799. Foron mordomos
da Confraría do Santísimo: Francisco en 1740 e 1741, Antonio en 1747 e 1748,
Bonifacio en 1757, Juan en 1779, José en 1818, Francisco en 1844 e Francisco
Barro da Costa en 1890.
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Bellas, ata mediados do século XIX «das Bellas» o «das Vellas
Actualmente teñen este apelido 296 persoas
no concello, sendo a maior concentración de
Galicia. As primeiras mencións atopámolas en
1621 cando había só 2 familias cuxas cabezas
eran Gabriel e María das Bellas asentados en Vilavella e O Freixo, respectivamente. En 1827 o número medrou a 40 distribuídas polas Pontes, O Deveso,
O Freixo, Vilavella e Espiñaredo. Destacamos polas súas ocupacións a Jacinto
das Bellas, nado en 1727, zapateiro da Vila en 1761; María Andrea Rosa das Vellas, estanqueira e taberneira do Freixo en 1761. José Bellas foi mordomo da
Confraría do Santísimo en 1876.

Bello
Apelido antigo nas Pontes rexistrado desde o año 1526 ata a actualidade
cando o levan 53 persoas. No século xvii existía unha soa casa familiar, a
de Miguel na parroquia de Espiñaredo, del descenden os actuais Bello. Alí
permaneceu a familia ata que no século xviii se estendeu á parroquia da
Vilavella. No censo de 1827 rexístranse tres familias nesta parroquia, a de
Matías, a de Manuela e a de Domingo.

Bermúdez, antigamente Vermúdez
Apelido antigo nas Pontes, o seu período de
residencia é desde 1584 ata a actualidade na que
o levan 199 persoas. Na primeira metade do século xvii había só unha casa familiar na parroquia do Freixo, a súa cabeza era Juan e despois foi o seu fillo Pedro. Máis tarde
o apelido pasou ás Pontes e Vilavella, censándose en 1827 cinco familias nesas
parroquias. José Bermúdez foi mordomo da Confraría do Santísimo en 1839.
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Blanco, a súa forma feminina: Blanca
Apelido antigo nas Pontes xa que aparece en 1526 e chega á día de hoxe
no que o levan 183 veciños do concello. En 1620 había 6 familias: en Vilavella,
as de Alonso e a de Juan; en Espiñaredo, a de
Bastián; en Santa María das Pontes, a de Antonio; no Freixo, a de Pedro e a de Juan, veciño
de Cabeza de Vaca. En 1827 había 4 familias nas
parroquias das Pontes e O Freixo. Destacan
pola súa profesión: Juan Antonio, ferreiro, en
1761; Jesús Blanco Ferreiro e Juan Blanco Pantín, gardas civís, en 1945. Foron mordomos da Confradía do Santísimo, José
en 1858 e Marcelino en 1895.

Bouza, ata mediados do século XIX «da Bouza», no século XVII escribíase
Bouça
Actualmente téñeno 318 persoas no concello e a súa histórica parroquia
de residencia é Santa María das Pontes. En 1623 había 6 familias cuxos xefes eran Bartolomé e Pedro, residentes na Vila
das Pontes; Antonio, residente en Vilavella;
Bastián e Juan, en Paxón; e outro Juan que vivía na Ínsua, todos da parroquia do Freixo. En
1831 rexistráronse 32 familias (81 persoas) con
este apelido. Esta familia incluíu a moitos veciños que destacaron pola súa profesión ou función. Mencionamos entre eles a
Francisco, alcalde, en 1679; Pedro, xastre da parroquia do Freixo entre 1629 e
1659; Francisco, tenente de alcalde da Vila, en 1639; Bartolomé, concesionario
de alcabala en 1648 en Vilavella; Juan, notario en 1722; Francisco da Bouza
Cernada, torneiro de profesión, en 1721; Juan da Bouza, zapateriro de Cervicol en 1725; Alejandro da Bouza e Maseda, párroco das Pontes en 1776; Do-
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mingo, xastre en 1831. Foron mordomos da Confraría do Santísimo, Luís en
1656; Francisco, en 1700; Andrés, en 1711; Fernando, en 1749-1750; Francisco,
en 1761; Juan, en 1782-1783; Vicente, en 1791, e Manuel Apolinar, en 1802.

Caaveiro, variantes Cabeyro, Cabeiro, ata mediados do século XIX antepúñase «de»
Atopamos 585 mencións. Na actualidade é levado por 256 persoas no concello. Aparece nomeado no ano 1526. En 1621 hai 9 familias cuxos xefes estaban nas Pontes: Fernando, Juan, Pedro e Juan, do lugar de Balsa; en Espiñaredo, o fillo menor de Fernando; en Vilavella,
María, Domingo, Fernando e Juan. En 1827
atopamos 21 familias distribuídas por todo o
municipio. Destacaron polas súas profesións
ou cargos: Alonso, ferreiro, entre 1630 e 1650
na Vila; Pedro de Cabeiro do lugar de Outeiro,
home do Cabido en 1679; Francisco, mestre de nenos, en 1702; Francisco e
Juan, carpinteiros do Freixo en 1761, e José Ciprián de Caaveiro, alcalde en
1838. Foron mordomos da Confradía do Santísimo: Jacobo en 1787, Francisco
en 1824 e Pedro en 1833.

Cabaleiro
Período de residencia nas Pontes desde 1739 ata a actualidade cando o
levan 64 persoas. En 1740 había dúas familias; a de Jacobe, en Santa María
das Pontes, e a de Joseph, no Freixo. Nos censos de 1827 e 1831 aparecen rexistradas 11 familias con este apelido nas dúas
parroquias o que representa un gran crecemento en menos dun século. Foron mordomos da Confradía do Santísimo: Juan no ano
1820 e Pedro en 1833.
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Cabanas, ata mediados do s. XIX «das Cabanas»
Apelido toponímico, o seu período de residencia nas Pontes é entre 1620
e a actualidade cando o teñen 6 veciños. En 1620 existían 2 familias na parroquia de Santa María das Pontes, a de Juan e a de Fernando, delas descenderon aqueles que hoxe levan o apelido Cabanas. Tiveron as súas casas de
residencia en Somede, Cabanas (O Freixo) e Cervicol.

Cabarcos
No século xvii o apelido era Fernández «de» Cabarcos, logo ata mediados
do século XIX era «Fernández Cabarcos» e só o herdaron os homes. O seu período de residencia nas Pontes é desde 1590 ata a actualidade, cando o levan
247 veciños, sendo o lugar do mundo con maior concentración. En 1620 só
había unha familia, a de Francisco Fernández
de Cabarcos, dono dunha ferrería en Pontoibo,
acompañado do seu fillo Pedro, que naquela
época estaba moi involucrado nos negocios e
na vida pública. Os fillos varóns de Pedro eran
Silvestre, veciño de Vilavella; Antonio, veciño da
Vila; e Joseph de Aparral. En 1827 atopamos 13 familias descendentes deste
orixinal. Destacaron polas súas profesións ou cargos: Francisco, ferreiro de
Pontoibo, de 1620 a 1649; Pedro, ferreiro, en 1662; Antonio, escribán da súa
maxestade, en 1703; Pedro, alcalde, en 1719; Antonio, cura de Aparral, en 1761;
Gaspar, ferreiro e veterinario na Vila, en 1761; Fernando, ferreiro de Vilavella,
en 1761; Manuel, ferreiro en 1794 e procurador en 1798; José, cura das Pontes
en 1820; Félix, síndico xeral en 1828, do Freixo; Ramón, administrador de ingresos, en 1843; Manuel Cabarcos Airado, alcalde, en 1895; Manuel Cabarcos
Fontao, maior en 1923; Jesús Cabarcos Cal, alcalde en 1930; e Narciso Cabarcos
Bellas, alcalde en 1931. Foron mordomos da Confraría do Santísimo: Manuel
en 1809, Rosendo en 1833 e Domingo en 1851.
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Cal, ata mediados do século XIX «do Cal»
Apelido levado por homes e
mulleres por igual. Período de residencia nas Pontes entre 1620 e a
actualidade que o teñen 61 veciños.
En 1620 había 6 familias; en Santa
María das Pontes: as de Juan e Mariña; no Freixo as de Juan, Alonso,
Catalina e Pedro. Doce anos despois as familias eran 7. Destacaban pola súa
profesión: Juan, hospitaleiro, en 1742; Joaquín, xastre, en 1761; Antonio, carpinteiro, en 1794; Diego, zapateiro, en 1831. Antonio do Cal foi mordomo da
Confradía do Santísimo no ano 1900.

Calvo, forma feminina: Calva
Período de residencia nas Pontes entre 1584 e hoxe cando hai 238
veciños con este nome. En 1620
había 3 familias, de Vilavella a de
Catalina Calba e a de Domingo; en
Espiñaredo, a de Fernando. En 1827
había 11 familias, todas nas mesmas parroquias mencionadas anteriormente. Destacan polas súas profesións: Roque Calvo, ferreiro de Espiñaredo en
1761, Antonio Calvo Calvo, telegrafista, e Gonzalo Calvo Aguirre. enxeñeiro
ambos en 1945.

Campos, ata o século XIX «dos Campos»
O seu período de residencia no concello comezou en 1704 e conta actualmente con 52 persoas. Nos primeiros anos do século xviii había dúas
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familias, probablemente relacionadas por parentesco; Antonio na Vila das Pontes e Francisco en Somede. Foi mordomo da Confraría
do Santísimo: Juan dos Campos, veciño da Vila
das Pontes en 1774.

Candamil, «de Candamil»
Período nas Pontes entre 1620 e 1761, actualmente desaparecido. En 1620
había 3 familias; a de Alonso e a de Juan en Santa María das Pontes e a de
Antonio no Freixo. En 1757 a cantidade de familias era a mesma, residentes
en Brandián, Filgueira e Somede.

Cao
Período de residencia no Concello desde 1669 ata a actualidade, na que
o levan 70 persoas. A primeira casa familiar estivo na parroquia das Pontes,
onde viviu Andrés Cao en 1669. No século xviii o apelido pasou ás parroquias do Freixo e do Deveso que no censo de 1827 rexistraron 8 casas familiares.

Carballal, ata mediados siglo XIX «do Carballal»
Atopamos as primeiras mencións a principios do ano 1526 e chega ata a
actualidade na que 18 persoas o levan no concello. Na segunda década do século xvii, o apelido atopouse exclusivamente na Vila das Pontes e Somede,
os xefes de familia da Vila eran Bastián, Domingo, Jacome, Juan, Luis e Pedro
e, en Somede, Alonso.
En 1827 só había 5 familias no Freixo e Somede, o que mostra unha redución en comparación co século anterior. Destacaron pola súa profesión:
Damaso, notario residente no Freixo en 1761; Pascual e Juan que traballaron
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como xastres no Deveso e no Freixo, respectivamente, no ano 1761; Diego e
Silvestre eran zapateiros do Freixo en 1761. Domingo do Carballal foi mordomo da Confradía do Santísimo en 1789.

Carballeira, ata mediados do século XIX «da Carballeira»
Apelido antigo nas Pontes, é
mencionado dende 1584 ata a actualidade na que o levan 218 veciños. Na segunda década do século xvii había 2 casas con este
apelido: a de Alonso na vila e a
de Juan na mesma parroquia. En
1827 había 3 familias: en Somede, Pereiras e a Vila. Pedro Carballeira destacou polo seu cargo de alcalde nos anos 1833 e 1839. Francisco Carballeira foi
mordomo da Confradía do Santísimo en 1868.

Carballo, ata o século XVIII «de Carvallo»
Apelido antigo no concello, aparece entre 1526 e a actualidade na que
o levan 195 veciños. Na segunda metade do século xvii as casas familiares
estaban na parroquia de Santa María das Pontes (lugares de Calvela, Veiga
e Galgueira), onde vivían Domingo,
Pedro, Antonio e Phelipe. En 1831
había 5 familias; unha en Espiñaredo, tres en Vilavella e unha na Vila
das Pontes. Roque Carvallo foi mordomo da Confraría do Santísimo no
ano 1755.
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Castro, ata mediados do século XIX «do Castro»
Na actualidade hai 501 persoas con
este apelido no municipio. A parroquia que predomina historicamente
é Santa María das Pontes. Durante os
séculos xvi e xvii concentrouse só nas
parroquias do Freixo e As Pontes (Vila,
Brandián, Maciñeira, Gondré e Candedos). En 1584 había tres familias; a de
Alonso do Castro de Gondré, a de Gregorio do Castro, veciño do Freixo, e a
de Pedro do Castro, veciño da Vila. En 1623 había 11 familias e os seus xefes
eran Alonso, Bartolomé, Juan, Pedro e outro Alonso na parroquia do Freixo;
na parroquia das Pontes atopamos a Pedro do Castro da Felgueira, Alonso
do Castro de Maciñeira, Pedro do Castro da Maciñeira, Juan do Castro de
Brandián, Juan do Castro de Candedos e Juan do Castro, residentes na vila.
No censo de 1831 xa había 31 familias distribuídas polo Freixo, O Deveso e As
Pontes. Destacamos polas súas profesións a Bartolomé, carpinteiro; Juan,
ferreiro; outro Juan, notario, Andrés, xastre, Juan Antonio e Lorenzo, zapateiros, todos residentes na parroquia do Freixo no ano 1761. En 1945 estaban
rexistradas 51 persoas con ese apelido.

Cebreiro, tamén se escribía Zebreiro o Cibreiro
As primeiras aparicións nas Pontes rexístranse en 1620 e hoxe viven 74 veciños con este apelido. Na segunda década do século xvii só había 2 familias.
Juan na vila e Pedro en Vilavella. O crecemento produciuse durante o século
xviii, reflectíndose no censo de 1827, 18
familias. Destacaron pola súa profesión
ou función: Pedro de Cebreiro, crego
de Vilavella, en 1629; Antonio Zebreiro,
avogado e escribán, en 1724; Juan An-
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tonio Cebreyro e Pardo, sacerdote de Vilavella, en 1758; Antonio Zebreiro,
procurador de Cuíña, en 1799; Antonio, alcalde en 1836 e 1839. Foron mordomos da Confraría do Santo Sacramento, Bernardo en 1841 e Aniceto en
1905.

Chao, ata mediados do século XIX «do chao» tamén se soía escribir Chau
ata o secúlo XVII
Período de residencia nas Pontes entre 1620 e cóntanse hoxe en
día 69 veciños con este apelido. En
1620, había 6 familias; nas Pontes,
a de Franco na Vila, a de Pedro en
Pereiras, a de Pedro en Veiga e a de
Pedro en Castro; en Vilavella, a de Domingo. Douscentos anos despois só
había 4 familias no Freixo e nas Pontes (Somede, Brandián e Veiga). Destacaron pola súa profesión ou función: Andrés e Remigio, torneiros de bolos,
en 1761; Francisco Chao Fernández, cura de Vilavella en 1879 e 1885. Andrés
do Chao foi mordomo da Confraría do Santísimo en 1765 e 1766.

Corral, variantes ata mediados do século XIX era «de» ou «do Corral» ou
Curral
Na actualidade hai 336 persoas con este apelido no Concello. Os primeiros rexistros son de
1620 cando só había 3 familias na
Vila, Veiga e Marraxón cuxos xefes
eran Alonso, Juan e Juan, respectivamente. O seu número medrou ata que en 1831 había 21 distribuídas polas
Pontes, Vilavella e O Freixo. Destacaron pola súa profesión: Alonso, torneiro
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en 1647-1650; Diego, torneiro en 1761; Juan, prateiro en 1704; Jacinto, carpinteiro da Vila en 1761; Francisco, comerciante en 1794-98; Joseph, Juan, Manuel
e Pascual, todos zapateiros en 1761. Eran mordomos da Confraría do Santo
Sacramento: José en 1746 e 1751, Andrés en 1756; Jacinto en 1761-1762, Antonio
en 1776-1777, Francisco en 1786, 1794 e 1798; Juan en 1836; Antonio en 1855; Antonio entre 1906 e 1908.

Costa, ata o século XIX era «da Costa»
Período de residencia nas Pontes entre 1584 e 1794 e desde 1945 ata
a actualidade. Hai 15 veciños con
este apelido. Atopouse a principios
do século xvii nas parroquias do
Freixo (familias de Juan, Pedro e Francisco) e na de Santa María das Pontes (familias de Francisco, Catalina e Antonio). En 1794 o descendente destas familias
era Remigio da Costa, residente na Vila das Pontes. Despois deste rexistro hai
un oco ata que, en 1945, Antonio Costa Pena, nacido en Ortigueira, aparece rexistrado na vila. Eran mordomos da Confradía do Santísimo; Antonio en 1660
e Juan en 1696. Pola súa profesión destacamos a Jacobo da Costa, zapateiro do
Freixo en 1761.

Couce, ata mediados do século XIX «do Couce»
Período de residencia no Concello dende 1623 ata a actualidade, onde o
levan 7 persoas. Na década de 1620 este apelido era numeroso, distribuído
en 6 casas familiares; 5 na parroquia do Freixo (a de Bartolomé, a de María,
a de Juan, a de Sebastián e a de Pedro) e 2 en Vilavella (a de Margarida e a
de Miguel no lugar de Pumar). En 1831 só había unha casa con este apelido,
estaba na parroquia do Deveso, o que mostra unha diminución en comparación cos séculos anteriores.
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Díaz
Período de residencia nas Pontes entre
1651 e a actualidade cando se contan 204
residentes. Debido a que é un apelido patronímico, é posible que as familias non estivesen relacionadas entre si. Non hai mencións anteriores a 1651, nesa década Juan
Díaz vivía na parroquia do Freixo. Trinta
anos despois, a de Antonio Díaz, veciño de
Somede, sería a única ata o século xviii na que houbo un grande aumento do
apelido, con 20 familias atopadas no censo de 1827 por todo o municipio. Destacaron polo seu cargo ou profesión: Juan, mordomo do hospital en 1761; Juan
Díaz Varela, xuíz e xustiza ordinaria en 1782; Santiago Díaz de Galdó, fidalgo
en 1798, e Fernando Díaz Otero, cura de Espiñaredo en 1831.

Doce
Período de residencia nas Pontes entre 1640 e a actualidade na que hai
81 vecinos con este apellido. Na primeria metade do século xvii había 4 familias na parroquia de Santa María das Pontes (a de Dominga, a de Alberte,
a de Domingo e a de Pedro) e 2 no Freixo (a de María Inés e a de Alonso). No
século xix a cantidade de familias non tivo grande cambios (5 entre 1827 e
1831) repartidas en las parroquias das Pontes, O Freixo e Vilavella. Manuel
Doce foi mordomo da Confraría do Santísimo no ano 1780.

Domínguez
Apelido antigo nas Pontes, período de residencia desde 1526 ata a actualidade na que o levan 66 persoas. Por ser un apelido patronímico, pode
que as distintas familias non descendesen do mesmo devanceiro común. Na
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década de 1620 este apelido atopouse en 3 casas: as de Bartolomé e Antonio
na Vila das Pontes, e a de Pedro en Vilavella. No censo de 1831 rexistráronse
4 persoas chamadas Domínguez, todas elas residentes na vila.

Durán
Período de residencia nas Pontes dende 1526 ata a actualidade, cando teñen este
apelido 145 persoas. Na década de 1620 había 9 familias e os seus xefes estaban na Vila:
Domingo, Juan el Nuevo e Juan el Viejo; en
Gondré, Juan; en Vilavella, Antonio e Pedro;
no Freixo, Estebo, Juan e Francisco. En 1827
e en 1831 o número de familias diminuíu ata
5, concentradas no Freixo e Brandián. Destacamos a Juan Durán, veciño de
Pontoibo, que serviu como mordomo da Confradía do Santísimo en 1678.

Felgueira, ata o século XIX «da Felgueira» o «das Felgueyras»
Período de residencia nas Pontes entre 1584 e a actualidade na que hai
27 veciños con este apelido, a concentración máis alta de España cun 66 %
do total. En 1620 había 5 familias no concello: en Vilavella, a de Pedro e a de
Gregorio; en Espiñaredo, a de Juan e a de Pedro; nas Pontes, a de Pedro. O
número reduciuse e a finais do século xviii había 3 en Vilavella e a Vila. Vicente Felgueira, ferreiro en 1761, destacou pola súa profesión.

Fernández
Apelido antigo nas Pontes, período de residencia desde 1526 ata a actualidade, na que o teñen 893 persoas. Atopamos 2.314 mencións (6,52 %). Por ser un
apelido patronímico, as distintas familias non descenden do mesmo devancei-
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ro común. Na década de 1620 rexistráronse 22 familias co apelido Fernández:
na Vila, Juan, Alberte, Alonso, Pedro Fernández da Riva, Juan, Pedro e Diego
Fernández de Ginço; na parroquia de Santa María das Pontes: Juan do lugar de
Cuíña; María de Pontoibo; Pedro de Vilarnovo; na parroquia do Freixo: Bartolomé, Antonio, Juan do lugar de Rega, Alonso do lugar de Santomé, María do
lugar de Vidueiro, Pedro, María do lugar de Pajón, Inés do lugar de Candedos,
Andrés do lugar de Solloso; na parroquia de Vilavella: Catalina, Alonso e Juan
do lugar do Casal da Boa. No censo de 1827 rexistráronse 214 familias nas que
existía este apelido. Contabilizáronse 584 persoas, o 90 % mulleres, o que demostra que era un apelido que tiña unha gran proporción de transmisión a
través da liña materna.
Destacaron polas súas profesións ou cargos: Gonzalo, clérigo do Freixo en
1526; Alonso, crego nas Pontes en 1526;
Juan, ferreiro das Pontes en 1629; Pedro, xastre entre 1639 e 1659; Juan, zapateiro en 1641; Luis Fernández Maseda
e Aguiar, comisario das Pontes en 1650;
Diego Fernández de Ginzo, alcalde en 1659; Antonio Fernández Gavín y Vañales, sacerdote das Pontes en 1712; Clemente Fernández de Corral, notario público da súa maxestade; Francisco Fernández, secretario eclesiástico, en 1757;
Juan, comerciante de cera, en 1761. Antonia, Isabel, Melchora, María, Andrea
e María Fernández traballaron como tecedeiras na parroquia de Santa María
das Pontes en 1761. Manuel Fernández González foi garda civil en 1945. Foron
mordomos da Confraría do Santísimo: Pedro en 1667, Andrés en 1817, Bernardo
en 1846 e Vicente en 1877.

Ferreiro, tamén escrito Ferreyro
Período nas Pontes dende 1621 ata a actualidade na que o levan 186 veciños. Na década de 1620 había 3 familias, a de Juan de Vilavella, a de Juan
da Vila e a de Juan de Espiñaredo. En 1827 había 7 familias, todas na parro-
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quia de Santa María das Pontes. Juan
destacou como ferreiro en 1621 e Manuel María foi alcalde en 1940. Serviron como mordomos da Confraría do
Santísimo; Juan en 1761, Pedro en 1781,
Domingo en 1820 e Jacinto en 1822.

Ferro, a súa forma feminina: Ferra
Período de residencia nas Pontes entre 1584 e a actualidade, onde o teñen
25 veciños. Na década de 1620 había 3 casas con este apelido, a de Pedro e
Domingo na parroquia de Santa María das Pontes e a de Juan Ferro, veciño
de Saa. En 1827 había 8 familias en Vilavella, O Freixo e As Pontes. Mordomos da Confraría do Santo foron Antonio en 1810-1811; Domingo, veciño de
Marraxón en 1819; Manuel, en 1863; e Francisco, en 1865.

Filgueiras, no século XVII era «das Filgueiras»
Período de residencia no concello dende 1623 ata hoxe, cando o teñen 124 persoas. Dende o inicio e ata o século xx, este
apelido tiña as súas casas familiares na
parroquia de Vilavella. Alí, en 1623, atopamos a casa de Juan e a de Pedro. No
ano 1700 e a finais do século xix atopamos outra rama familiar na parroquia
de Santa María das Pontes, contemporánea ás de Vilavella.

Fontao, no século XVI e XVII «de Fontau», ata mediados do século XIX «de
Fontao»
Período de residencia nas Pontes entre 1620 e a actualidade na que hai 88
veciños con este apelido. Na década de 1620 só había unha familia, a de Barto-
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lomé de Fontau na Vila. En 1827 xa había 12
familias en Espiñaredo, Vilavella, O Freixo
e As Pontes. Mordomos da Confraría do
Santo foron Cosme en 1648, Bernardo en
1672, Vicente en 1829 e José en 1843.

Formoso, ata o século XVII era Fermoso
Período de residencia nas Pontes entre 1620 e a actualidade, cando hai
137 residentes con este apelido. O seu desenvolvemento tivo lugar na parroquia de Vilavella, onde na década de 1620
estaba a casa cuxo xefe era Juan Fermoso,
dela descendería o actual Formosos. En
1827, as familias estaban 6 distribuídas no
Deveso, Vilabella, Espiñaredo, O Freixo e
As Pontes. Destacamos a José Formoso, mordomo da Confraría do Santísimo en 1857.

Franco, forma feminina: Franca
Período nas Pontes dende 1584 ata a actualidade, cando hai 233 persoas con este
apelido. Nos séculos xvii e xviii concentrouse principalmente en Vilavella e Espiñaredo. En 1621 había 3 familias nas Pontes cuxas cabezas eran Marina Franca
no lugar de Caneiro, a muller de Domingo Franco na Vila, e Bartolomé tamén
na Vila; en Espiñaredo, Juan, zapateiro de profesión; en Vilavella 8 familias, as
de Andrés, Juan, Pedro, o fillo de Pedro, Juan, Juan de Barosas, Juan de Portorroibo e Andrés de Saa. En 1827 había 17 familias en Vilavella e Espiñaredo e
só 2 nas Pontes. Destacaron pola súa profesión: Juan, zapateiro de Vilavella de
1621 a 1628; Juan, zapateiro de Espiñaredo, de 1621 a 1623; Don Luis Salvador,
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veredeiro na Vila en 1794. Foron mordomos da Confraría dos Santos, Juan en
1874, e José, veciño de Seara, en 1881.

Freire, variante Freyre e o seu feminino Freira
Apelido antigo no concello, a primeira aparición atópase en 1526 e actualmente lévano 112 veciños. Na década de 1620 había 3 familias: a de Juan
Freyre de Andrade na Vila, a de Freyre (nunca se mencionou o seu nome
pero chamáronlle «o» ou identificárono cun signo at) e casa da menor de
Catalina Freire en Espiñaredo. En 1827 as familias eran 11 distribuídas por
todas as parroquias. Destacaron pola súa profesión ou función, Juan Freire
de Andrade, maior en 1623, e Andrés, comerciante en 1761. Foron mordomo
da Confraría de Santísimo: Pedro en 1813 e José en 1878.

Fresco, variante feminina: «Fresca»
Período de residencia nas Pontes entre 1584 e a actualidade na que hai 105
veciños con este apelido. En 1620 había 6 familias; nas Pontes, a de Antonio,
a de Alonso, veciño do lugar de Meda, e a de Alonso de profesión xastre. En
Vilavella, a de Andrés e a de Juan. No Freixo, a de María Fresca que despois foi
ocupada por Luisa Fresca. Douscentos anos despois o número reduciuse a 3
familias en Vilavella e Veiga-Gondré. Alonso, xastre de cidade, destacou pola
súa profesión. Pedro Fresco foi mordomo da Confraría do Santísimo en 1831.

Gabeiras, ata o século XIX era «de Gabeiras», tamén se escribía Gabeyras
ou Gaveyras
Período de residencia nas Pontes entre 1584 e a actualidade na que hai 73
veciños que teñen este apelido, sendo esta a maior concentración de España.
Na segunda década do século xvii había 4 familias; a de Juan e a de Alonso en
Vilavella, a de Juan na Vila das Pontes e a de Pedro no Freixo. As familias re-
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ducíronse a 3 en 1827, todas en Vilavella. Destacamos pola súa profesión a Juan
de Gaveiras, zapateiro curtidor en 1761.

Galdó, ata mediados do século XIX «de Galdo»
Período de residencia nas Pontes entre
1584 e a actualidade na que hai 72 veciños
con este apelido. Na década de 1620 había
5 familias. Distribuídas en Santa María das
Pontes, a de Juan, a de Pedro e a de Dominga; en Vilavella, a de Alonso e a
de Catalina. En 1827 só había unha familia no concello, vivindo na parroquia
de Vilavella.

García
Período de residencia nas Pontes desde
1584 ata a actualidade con 363 persoas no
municipio (6o posto entre os máis frecuentes). Na segunda década do século xvii atopamos 6 familias concentradas nas parroquias do Freixo e As Pontes. Ao ser
un apelido de orixe patronímico non estaban necesariamente conectados por
lazos de sangue. As súas cabezas estaban na Vila: Juan, Pedro e Domingo; no
Freixo, Antonio, Pedro e Luis. En 1827 había 12 familias nas Pontes (lugares
de Brandián e Pontoibo), O Freixo, O Deveso e Vilavella. Foron mordomos da
Confraría do Santísimo: Blas García en 1842 e José García en 1853.

Gato, variante femenina: Gata
Apelido moi antigo no concello, en 1526 mencionábase a Alonso, a Bartolomé e a Rodrigo Gato. Actualmente, viven nas Pontes 42 veciños con este
apelido. Na década de 1620 había 8 familias e os seus cabezas eran Juan
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de Calbela, Juan de Fragachá, Juan de Cervicol, Juan de Suarriba, Francisco, María
Gata, Alonso e Bartolomé na Vila. En 1827
só había 3 familias, a de Manuel, a de Vicente e a de Domingo, todas na parroquia
do Freixo. Destacaron Fernán, veciño de
Vilavella que se desempeñou como alcalde en 1629; Miguel, veciño de Espiñaredo, rexedor e home do Cabido en 1744; Pedro, carpinteiro de oficio en
1761, e Joseph, carpinteiro do Freixo, en 1761.

Gómez
Apelido antigo nas Pontes, atopámolo
dende 1526 ata a actualidade cando o levan
200 veciños. Debido a que é un apelido patronímico é posible que as familias non estivesen relacionadas entre si. Na década de
1620 había 3 casas con este apelido no concello: a de Juan Gómez Toxeiro,
a de Teresa Gómez na Vila e a de Juan, veciño do Freixo. En 1827 xa había 22
familias concentradas principalmente no Deveso e no Freixo. Como persoa
importante podemos destacar a Juan Gómez da parroquia do Freixo, alcalde
en 1843. No ano 1761 na mesma parroquia atopamos a Domingo e Ignacio
traballando como ferreiros e a Juan Antonio como zapateiro.

González
Período de residencia detectado nas Pontes dende 1621 ata a actualidade,
levado hoxe en día por 447 persoas no concello. Por ser un apelido patronímico pode que as distintas familias non descendan do mesmo devanceiro
común. Na década de 1620 atopamos só 3 familias, a de Juan e a de Pedro na
Vila e a de Juan na parroquia do Freixo. Houbo un gran aumento durante
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ou século xviii xa que en 1827 ou número
de familias era de 24. Destacaron polas súas
profesións ou cargos: Agustín, sacerdote da
Vila en 1761; Joseph e Domingo, albardeiros
do Deveso en 1761; Juan, zapateiro en 1794; Ramón, fiscal xeral en 1794; Alexo, comisario da Confraría do Santo Sacramento en 1805; Manuel Thomás,
comisariado da Vila en 1863; Anxo González Rodríguez, Luís González Vila e
Marcelino González Rodríguez, gardas civís en 1945.

Gradaille ou «de Gradaille»
Período de residencia nas Pontes desde 1621 ata finais do s. xviii, Actualmente
desaparecido no concello. En 1620 había tres
vivendas familiares con este apelido; na Vilavella, a de María (rama desaparecida a mediados do xvii); no Freixo, a de Marcos e a de
Juan, sendo estas as ramas máis numerosas
que no século xviii migraron ás parroquias
de Santa María das Pontes, O Deveso e fóra do concello. Destacamos polo seu
oficio de ferreiro a Bernabé na parroquia do Deveso en 1791.

Gregorio
Apelido patronímico cuxo período nas Pontes vai desde 1704 á actualidade. As primeiras familias rexistradas a
comezos do século xviii son a de Joseph,
veciño de Marraxón de Abaixo, e a de Antonio, residente en Calvela. Ramón Gregorio
foi mordomo da Confraría do Santísimo no
ano 1830.
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Guerreiro, algunhas veces escribíase Guerreyro
Período nas Pontes desde 1620 ata a
actualidade na que hai 134 persoas con este
apelido, converténdose no concello con máis
concentración en Galicia. En 1620 había 4 familias: a de Alonso na Vila, as de Juan e Gregorio en Espiñaredo, e a de Juan no Freixo.
En 1827 a cantidade aumentou a 7 das que 6 residían na parroquia do Freixo e
só unha en Brandián. Ramón Guerreiro foi mordomo da Confradía do Santísimo en 1847. Pola súa profesión de zapateiro destacamos a Joseph na parroquia
do Freixo en 1761.

Hermida, ata o século XVIII «da Ermida», despois ata mediados do século
XIX «da Hermida»
Período de residencia nas Pontes entre
1526 e ao presente. Actualmente, hai 131 veciños con este apelido. En 1620 había 6 familias: en Vilavella, a de Bastián, a de Gabriel,
a de Juan, a de Juan, veciño de Cheiván, e
a de Juan, veciño de Penapurreira. En Espiñaredo, a de Juan. Cara a 1827 as familias
eran 4. Destacaron polas súas profesións ou cargos: Juan da Hermida, veciño do Freixo, zapateiro en 1794, e Alejandro Ermida, licenciado en 1681.

Jarel, no século XVII adoitaba escribirse Xarel
Período de residencia nas Pontes desde 1623
ata a actualidade con 32 veciños que levan este
apelido, sendo esta a maior concentración de
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España (24,24 % do total nacional). Este apelido na súa orixe foi exclusivo da
parroquia do Freixo, onde había unha soa familia cuxa cabeza foi, en 1620,
Francisco e despois o sucedeu Juan Xarel. Aqueles que se apelidan así na actualidade descenden deles. En 1831 había 9 familias na parroquia do Freixo
(lugares de Merlán, Pajón, Pulgón) e 2 máis en Galgueira e Brandián.

Justo, forma feminina: Justa
Período de residencia nas Pontes
desde 1628 até a actualidade na que o
levan 14 persoas no concello. Na segunda década do século xvii había
tres familias; a de Luís en Vilavella,
e as de Ysabela e Pedro na parroquia
de Santa María das Pontes. Posteriormente, no século xviii, estendéronse á parroquia de Espiñaredo, Fernando Xusto, veciño dela, foi xuíz e
xustiza ordinaria no ano 1744.

Lago, ata mediados do século XIX «de Lago»
Apelido case totalmente herdado
por liña feminina até mediados do
século xix. Período de residencia
nas Pontes entre 1629 e o presente con 26 veciños con este apelido.
Entre 1629 e 1648 había 4 casas familiares, na parroquia das Pontes: a de Pedro, a de Juan e a de Bastián; en
Vilavella, a de Isabela de Lago. No censo de 1827 rexístranse 35 persoas pertencentes a 19 familias apellidadas «de Lago», todas eran mulleres.

218

Apelidos, familias e os seus lugares. As Pontes (1526-1945)
Gustavo Daniel Cabarcos Randazzo

Lamas, ata mediados do século XIX «de Lamas»
Período de residencia nas Pontes entre 1584 e hoxe en día cando hai 65
veciños con este apelido. En 1620 había só 3 familias. A de Pedro na Vila, a de
Juan en Vilavella e a de Juan en Espiñaredo. En 1827 as familias eran 10 con
gran maioría feminina no Freixo, Vilavella e As Pontes. Foron mordomos da
Confraría do Santísimo, Rosendo en 1870 e José en 1897.

Leal
Período de residencia nas Pontes desde 1620 até a actualidade na que o
levan 55 persoas. Na década de 1620 había unha soa familia, a de Pedro Leal,
veciño de Bidueiral. Del descenden os que levan este apelido hoxe en día.
Ata fins do século xviii as súas casas familiares estiveron na parroquia de
Santa María das Pontes, despois estendéronse a Vilavella e O Freixo. Nos
censos de 1827 e 1831 atopamos 11 familias; unha no Freixo, 6 en Vilavella, 3
nas Pontes (Vila, Caneiro, Brandián) e unha no Deveso.

Ledo, e a súa forma feminina: Leda
Período de residencia nas Pontes desde 1621 ata o presente no que
o levan 166 persoas. Na década de
1620 había unha casa con este apelido que tiña por cabeza a Inés Leda.
No 1700 eran 3; a casa de Pedro, a de Domingo e a de Juan; todas na Vila. Para
1827 aumentaran a 12 repartidas pola Vila, O Deveso, O Freixo e Vilavella.
Destacáronse polas súas profesións ou cargos: don Genaro Ventura Ledo,
cura de Santa María das Pontes en 1775-1794; Patricio Ledo, alcalde en 1794;
Patricio Ledo, ferrador en 1798; Juan Benito, procurador síndico en 1833;
Antonio desempeñou como mordomo da Confraría do Santísimo en 1893.
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López
Apelido antigo nas Pontes, período
de residencia desde 1526 até o presente no que o levan 1.215 persoas. Atopamos 1.951 mencións (5,49 %). Por ser
un apelido patronímico pode ser que
as distintas familias non descendesen
dun mesmo antepasado en común. Na
década de 1620 existían 10 casas familiares repartidas en tres parroquias. Na Vila das Pontes, a de Bartolomeu, a
de Domingo e a da muller de Domingo co seu fillo. No lugar de Vos Feros da
parroquia de Santa María das Pontes, a casa de María López. Na parroquia
do Freixo, a casa de Andrés, a de Juan, a de Mariña e a de Pedro López no
lugar de Solloso. Na parroquia de Vilavella, a de Juan e a de Margarida. Nos
censos de 1827 e 1831 foron rexistradas 133 familias con este apelido. Contabilizáronse 348 persoas, delas un 65 % de mulleres, o que demostra que
era un apelido que gardaba gran transmisión por liña materna. Destacamos
pola súa ocupación ou cargo a Domingo, escribán en 1526; Juan, veciño do
Freixo, barbeiro entre 1623 e 1643; Antonio, veciño do Freixo, ferreiro en
1640; Antonio, veciño de Santa María das Pontes, home do Cabido en 1678
e rexedor en 1684; Rosendo López de Parga, cura de Santa María das Pontes en 1698; o licenciado Francisco Antonio López, presbítero en 1710; Ana
López, tecelana, en 1761; Baltasar, ferreiro, en 1761; Bernardo, zapateiro, en
1761; Domingo, carreteiro de viño, en 1761; Juan Antonio López da Rua, zapateiro, en 1761; Vicente, ferreiro, en 1794; Francisco López Fraga, veterinario e
ferrador en 1798; Antonio, alcalde, en 1828; Luís, mordomo pedáneo, en 1833;
Antonio López Fernández, garda civil, en 1945, e José Antonio López Verdes,
mestre, en 1945. Foron mordomos da Confraría do Santísimo: Pedro en 1698;
Juan López da Uceira en 1753-1754; Francisco López da Cabeceira en 1763;
Joseph en 1764; Domingo, veciño de Gondré, en 1769; Pedro, en 1775; Juan, en
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1827; Antonio, veciño de Pontoibo, en 1828; Cayetano, en 1862; Fernando, en
1869; Pedro, en 1872; Francisco, en 1887; e Antonio, en 1902.

Loureiro, tamén se escribía Loureyro, ata o século XIX era «de Loureiro» e
a súa forma feminina era Loureira
Período de residencia nas Pontes entre 1620 e o presente no que hai 22
veciños con este apelido. En 1621 só dúas familias o levaban, a de Fernando
na Vila das Pontes e a de Gabriel en Vilavella. A mesma cantidade de fogares
mantíñase dous séculos despois, estando ambos os dous na parroquia das
Pontes. Destacou pola súa profesión, Antonio de Loureiro, xastre, en 1697.
Josef de Loureiro foi mordomo da Confraría do Santísimo en 1795.

Martínez
Período nas Pontes desde 1584 ata hoxe. Na actualidade lévano 391 persoas. Por ser un apelido patronímico –o fillo de Martín– poden non estar
relacionadas entre si as familias. A casa máis antiga era a de Alonso en 1584
en Vilavella. Na década de 1620 había 5 familias: en Santa María das Pontes
a de Domingo, en Vilavella-Espiñaredo as de Alonso e Domingo, no Freixo a
de Lorenzo. En 1827 as familias aumentaran a 10. Destacaron pola súa profesión ou función: Sebastián, home do Cabido, en 1678; Antonio, carpinteiro da Vila, en 1761; Silvestre, zapateiro da Vila, en 1761; e Eusebio Martínez
Lorenzo, garda civil, en 1945. Foron mordomos da Confraría do Santísimo:
Juan, en 1823; José, en 1856; e Manuel, en 1873.

Maseda
Período de residencia nas Pontes entre 1639 e hoxe en día, cando hai 25
veciños con este apelido. Na década de 1639 existía unha soa vivenda familiar
na zona de San Vicente de Pontoibo onde habitaba Rodrigo Maseda e Aguiar
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entre 1639 e 1664, del descenden os
actuais Maseda. No século xviii o
apelido difundiuse a outras parroquias, censándose en 1827 dúas familias en Vilavella, unha no Deveso e
catro no Freixo. A partir de Rodrigo
Maseda converteuse nun apelido de
transmisión maioritariamente feminina ata mediados do século XIX.

Meizoso, no século XVI escribíase Meiçoso
Apelido antigo nas Pontes, o seu período de residencia vai desde 1584 até
o presente no que o levan 184 persoas. Na súa orixe, a casa familiar atopábase na parroquia do Freixo, onde en 1584 habitaba Juan de Meiçoso. Durante o século xvii esténdese ás parroquias de Espiñaredo e Vilavella e alí
permanece, no censo de 1827 rexístranse 4 familias (unha no Deveso, unha
en Espiñaredo e dúas en Vilavella). Podemos destacar pola súa ocupación
de mordomo do hospital das Pontes a Pedro Meizoso no ano 1779 e, polo seu
oficio de ferreiro, a Juan, veciño de Espiñaredo, en 1761.

Melrán ou Merlán
Período de residencia no Concello desde 1584 até 1661, actualmente
desaparecido. En 1620 había dúas
casas familiares, a de Bastián e a de
Pedro (falecido en 1645) na parroquia de Espiñaredo. Logo en 1639
súmase no Freixo a casa de Miguel
e, en 1653, a de Francisco na parroquia de Vilavella.
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Montero, ata o século XIX Monteiro
Apelido antigo no Concello, aparece entre 1526 e no momento presente
lévano 114 veciños. En 1620 había só dúas familias: a de Alberte en Vilavella
e a de Pedro no Freixo. Douscentos anos máis tarde había dúas familias no
Deveso, unha en Espiñaredo e dúas en Santa María das Pontes. Destacou
pola súa profesión, Ramón Montero, zapateiro das Pontes, en 1794.

Mouro, a súa variante feminina: Moura
Período no Concello entre 1584
e 1757. Actualmente desaparecido.
Tivo o seu momento de auxe no século xvii cando había 10 familias
repartidas da seguinte maneira: en
Santa María das Pontes, as de Francisco, Juan, Santiago, María Moura, Fernando, Gabriel e Alonso; en Vilavella, a de Alberte, a de Alonso e a de Domingo. No censo de 1757 só quedaba unha familia cuxo cabeza era Antonio
que vivía acompañado pola súa muller e o seu único fillo.

Novo, antigamente Nobo
Apelido moi antigo no Concello, xa en 1526 foron mencionados
Juan e Gonzalo Nobo. De transmisión case exclusivamente masculina ata mediados do século xix. Actualmente lévanno 47 persoas. En 1620 había 6 familias: en Santa María das
Pontes estaban a de Domingo e a de Juan; en Vilavella, a de Domingo e a de
Andrés; na parroquia do Freixo, a de Alonso e a de Domingo. A cantidade foi
descendendo e en 1827 había tan só 4 familias asentadas na zona de Gondré,
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Calvela e Pereiras. Con este apelido destacaron polas súas profesións Alonso, zapateiro na Vila, en 1645; e Pedro, ferreiro do Deveso, en 1761.

Otero, ata mediados do século XIX «de Otero»
Período de residencia nas Pontes desde 1744 ata a actualidade na
que teñen este apelido 288 persoas.
A mediados do século xviii había
dúas familias: no Freixo, a de Luís,
e en Santa María das Pontes, a de
Miguel. No censo de 1827 foron rexistradas 12 familias nas parroquias do
Deveso, O Freixo e o lugar de Brandián.

Pajón, no século XVI «de Pajón»
Apelido antigo no concello, aparece mencionado en 1526 probablemente facendo referencia ao lugar de
Pajón na parroquia do Freixo. Continúa ata a actualidade en que o levan
65 veciños. Logo de ser mencionado
en 1526 desaparece dos rexistros ata
mediados do século xviii cando comeza a utilizarse como apelido e non
só como referencia de lugar. No ano 1744 na parroquia do Freixo vivía Bentura
Pajón, home do Cabido. En 1827 permanecían as casas familiares na mesma
parroquia, contabilizándose oito. No século xix atopámolo na parroquia das
Pontes en numerosas familias. Plácido Pajón foi mordomo da Confraría do
Santísimo no ano 1898.
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Pardo, variante femenino: Parda
Período de permanencia desde
1526 ata a actualidade cando o levan 101 persoas no concello. En 1620
había 7 familias cuxas cabezas eran:
en Santa María das Pontes, Andrés e
Bartolomeu; en Vilavella, Juan, Andrés e Pedro; no Freixo, Juan e Pedro. Nestas mesmas parroquias no ano
1827 había 16 familias. Destacaron pola súa profesión ou función: Balthasar
Pardo de Hermida, avogado da Real Audiencia residente na Vila en 1696;
Rosendo, soldado xubilado en 1731; Luís e Thomás Rosendo, carpinteiros,
en 1761; Juan Antonio, tendeiro, en 1761; Josef, ferreiro, en 1794. Foron Mordomos da Confraría do Santísimo: Juan Pardo do Caneiro en 1715, Balthasar,
en 1743-1744; Miguel en 1812; e Pedro en 1838 e 1845.

Paz
Período de permanencia desde
1526 até a actualidade en que o levan 170 persoas. Na década de 1620
había 6 familias e as súas cabezas
estaban en Santa María das Pontes:
Juan, zapateiro da Vila; Juan, veciño
de Fraga verde; Juan, veciño de Veiga, Juan, veciño da Vila. No Freixo, Pedro de profesión ferreiro. En Espiñaredo, Fernán. En 1827 había 12 familias.
Destacaron pola súa profesión ou cargo: Juan, zapateiro da Vila entre 1620 a
1624; Pedro, ferreiro do Freixo entre 1623 e 1653; Juan, xastre da Vila de 1623
a 1631; Juan, ferreiro do Freixo, de 1641 a 1645; Juan e Pedro, mestres da Vila
en 1629; Juan, ferreiro da Vila en 1761; Felipe, cura de Espiñaredo en 1794;
Francisco, home do Cabido en 1679; Pedro, veciño do Freixo, procurador xe-
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ral 1744; Manuel, torneiro de escudelas do Deveso en 1761. Foron mordomos
da Confraría do Santísimo: Joseph en 1737 e 1738; Joseph en 1757, 1758 e 1759;
Pedro en 1773; Vicente en 1796, e Juan en 1801.

Pena, ata mediados do século XIX «da Pena»
Período nas Pontes desde 1584 á
actualidade en que o levan 471 persoas. No século xvii había 2 casas
na Vila, unha a cargo de María e na
outra vivía a filla menor de Juan da
Pena. En Vilavella había 7 familias, as súas cabezas eran Gabriel; Pedro, o fillo
de Pedro; Pedro do lugar de Casupo; a menor de Gabriel; Andrés e Domingo.
En 1827 o número creceu a 18 familias distribuídas 6 no Freixo, 3 en Vilavella
e 9 en Santa María das Pontes, lugares de Brandián e Somede. Destacáronse
pola súa profesión ou cargo: Juan da Pena, escribán de número das Pontes
de 1620 a 1652; Felipe da Pena, cura da Vila en 1681; don Joseph Francisco da
Pena e Raña, cura da Vila en 1757; don Matheo da Pena e Raña, eclesiástico na
Vila en 1757; Juan, torneiro de escudelas e pratos na Vilavella en 1761; Manuel,
torneiro e carboeiro, veciño das Pontes en 1761. Antonio, nos anos 1806 e 1807,
foi mordomo da Confraría do Santísimo.

Penabad, no século XVII era Penabade
Período de residencia no concello desde 1623 ata a actualidade
cando o teñen 100 persoas. As primeiras referencias son da segunda década do século xvii cando na
parroquia do Freixo vivían Alonso e
Pedro de Penabade. No século xviii, o apelido pasou ás parroquias de Vi-
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lavella e As Pontes contabilizándose, en 1827, cinco familias nas tres parroquias. Destacamos polo cargo que ocupou a Juan Antonio Penabad, veciño
da Vila das Pontes que foi veredeiro de tabaco no ano 1831.

Pérez
Existiron as variantes Pérez de Solloso, Pérez Navarro e Pérez Basanta e
Saavedra.
Por ser un apelido patronímico pode ser que as distintas familias non
descendesen dun mesmo antepasado en común. Actualmente lévanno 232
persoas no concello. Período de residencia nas Pontes desde 1526 ata a actualidade. En 1620 había 4 familias: a de Pedro Pérez e a de Juan Pérez de
Solloso, veciños da Vila; a de Alonso, veciño de Vilavella; e a de Jacome Pérez
Basanta e Saavedra en Vilavella. En 1827 había 15 familias con este apelido.
Destacaron polas súas profesións ou cargos: Juan Pérez de Solloso pertencente a unha das poucas familias de probada fidalguía que residiron nas
Pontes, foi alcalde en 1648; Antonio, zapateiro das Pontes, en 1761; Joseph
Pérez Sanjurjo, cura de Vilavella, en 1804; Francisco Pérez desempeñou
como mordomo da Confraría do Santísimo en 1693.

Permuy, ata o século XIX «de Permuy»
Apelido levado maiormente por mulleres en relación de
3 a 1 ata mediados do século
xix. Período de residencia nas
Pontes desde 1621 ata a actualidade en que o teñen 87 persoas. Na década de 1620 só atopamos unha casa,
a de Mariña de Permuy na Vila das Pontes. Foi en crecemento e no ano 1827
as familias eran xa 20. Juan de Permuy, veciño de Acivido no ano 1799, foi
rexedor de Vilavella.
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Pernas
Período de residencia nas Pontes entre 1628 e a actualidade en que hai
128 veciños con este apelido. Orixinariamente atopámolo na parroquia do
Freixo, onde entre 1628 e 1659 estaba a familia de Miguel Pernas, despois sumáronse a de Fernando e a de Pedro. Cara ao século xviii pasou á parroquia
de Santa María das Pontes e abandonou totalmente a anterior. En 1827 había
catro familias: unha na Vila, dúas en Brandián e unha en Gondré. Destaca
pola súa profesión Domingo, carpinteiro de Santa María das Pontes en 1761.
Luis foi mordomo da Confraría do Santísimo en 1835.

Pico, ata mediados do século XIX era «do Pico», despois derivou en Dopico,
Pico e Picos
É un dos apelidos máis numerosos nas Pontes e probablemente un dos máis antigos. Atopamos 1.295 mencións (3,67 %). Actualmente no concello hai 295 persoas
apelidadas Pico, 164 Dopico e 59 Picos. Aparecen como
testemuñas en 1526 Alfonso e Fernán do Pico O Vello»,
nacido en 1446, os dous mencionados nunha probanza
de fidalguía ante a Cancelería de Valladolid. En 1621 aparecen 22 familias
con este apelido indicando que desde había moitos anos se encontraba na
zona. En Santa María das Pontes: Alonso, Alonso (fillo) e Fernando, veciños
da Vila, e Pedro, veciño de Cabalar. En Espiñaredo: Alonso, Gerónimo, Isidro, Jacome, Pedro e Alonso do Pico de Castiñeira. En Vilavella: Juan do Pico
de Vilar; Juan do Pico de Maciñeira; Juan do Pico de Meidelo; Juan do Pico de
Meidelo (outro); Juan do Pico de Portorroibo; Bartolomeu do Pico de Saa e
os menores de Juan do Pico de Meidelo. Cara a 1827 o número de familias incrementouse a 33. Destacaron polas súas profesións ou cargos: Bartolomeu,
xastre e veciño de Espiñaredo en 1628; Juan, home do Cabido de Vilavella en
1678; Francisco, home do Cabido de Espiñaredo en 1679; Fernando do Pico
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Montenegro, presbítero excusador de Santa María das Pontes 1679; Phelipe,
torneiro en 1761; Domingo, estanqueiro de Espiñaredo en 1761; Antonio do
Pico, alcalde en 1840; Luís Pedro, alcalde en 1848; Antonio, alcalde en 1852;
Juan, mordomo e xuíz pedáneo da parroquia do Freixo en 1833.
Desempeñaron como mordomos da Confraría do Santísimo: Fernando
do Pico da Beiga, en 1663/1664; Pedro, en 1670; Diego, en 1681; Marcelino, en
1745; Josefa, en 1794; Joseph, en 1798; Felipe, en 1848; Bernardo, en 1849, e Antonio Dopico desde 1909 a 1914. Tamén debemos mencionar que Francisco
do Pico e Ulloa era recoñecido como fidalgo e residía en Espiñaredo en 1761.

Pillo
Período de residencia nas Pontes desde 1526 ata o
presente, sendo dos máis antigos no Concello, onde
actualmente o levan 7 persoas. En 1620 había 8 familias
asentadas case exclusivamente na parroquia de Santa
María das Pontes, eran a de Alonso, a de Antonio, a de
Francisco o Vello, a de Francisco o Novo, a de Bastián,
a de Fernando o Vello e a de Fernando o Novo. En Vilavella - Espiñaredo atopamos a de Juan. A cantidade foi decaendo ata que en 1827 só atopamos 3 casas na Vila. Nesta familia destacou pola súa profesión Antonio que, con vinte
anos de idade, xa era ferreiro na Vila en 1794.

Piñeiro
Período de residencia no concello desde 1758 ata a actualidade cando o levan 88
persoas. Este apelido distribuíuse no século
xviii polas parroquias de Vilavella e Santa María das Pontes. Destacou o licenciado
Phelipe Inocente Piñeiro, cura párroco de Vilavella entre 1758 a 1765.
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Piñón, ata mediados do século XIX «de Piñón»
Período de residencia nas Pontes entre
1640 e a actualidade en que hai 71 veciños
con este apelido. Entre 1640 e 1659 houbo
unha soa familia situada no Freixo, a súa
cabeza era Juan de Piñón, del descenden
os que na actualidade o levan. En 1831 había seis familias; unha en Espiñaredo, tres no Freixo e dous nos lugares de
Brandián e Galgueira. Destacou polo seu cargo Francisco de Piñón, rexedor
e veciño do Freixo en 1799 e polos seus oficios Antonio, zapateiro, e Joseph,
ferreiro, ambos en 1761 na mesma parroquia. Foron mordomos da Confraría
do Santísimo, Domingo en 1707 e Francisco en 1739.

Pita
Período de residencia detectado nas
Pontes desde 1584 ata a actualidade durante o cal atopamos 418 mencións (1,18 %)
Probablemente sexa un dos apelidos máis
antigos no concello onde actualmente o
levan 202 persoas. Principalmente as súas
casas atopábanse no Freixo, Vilavella - Espiñaredo e O Deveso onde na segunda década do século xvii atopamos as seguintes
familias: en Vilavella - Espiñaredo, Bartolomeu e Domingo; no Freixo, Pedro e
Juan do lugar de Paxón. En 1827 había 27 familias no Freixo, O Deveso, Vilavella
e no lugar de Brandián nas Pontes. Destacou pola súa profesión Joseph Pita de
Castro, avogado residente na Vila en 1761. Na parroquia do Deveso en 1761 atopamos a Francisco exercendo como carpinteiro e a Rosendo como ferreiro.
Don Jacinto Pita do Outeiro, veciño do Deveso, era xuíz da Vila e tenente ca-
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pitán de honra nese mesmo ano. Blas Antonio Pita de Beiga foi xuíz e xustiza
ordinaria en 1798; Francisco Pita foi mordomo da Confraría do Santísimo en
1875 e Benigno Pita Díaz exercía como ferreiro en 1885.

Polo, forma feminina: Pola
Período de residencia nas Pontes entre 1620 e a actualidade. Na década
de 1620 atopamos dúas casas na Vila –a de Andrés e a de Nicolás– e tres en
Vilavella; a de Margarida Pola, a de Bastián e a de Luís. Desde 1661 o apelido
desaparece dos rexistros para volver aparecer en 1945.

Prada, ata o século XIX «da Prada»
Período de residencia nas Pontes entre 1623 e a actualidade en que hai 25 veciños con este apelido. Na década de 1620
había dúas casas familiares, a de Juan da
Prada das Cancelas e a de Juan da Prada
das Covas, ambas as dúas na parroquia
do Freixo. Douscentos anos máis tarde foron censadas 3 casas con este apelido no Deveso e unha no Freixo.

Prieto, ata 1800 adoitaba ser «Preto» e a súa variante femenino «Preta»
Actualmente o levan 388 persoas no
concello. Atopamos 507 mencións (1,43
%). Na década de 1620 había 5 familias
cuxas cabezas eran Alonso en Espiñaredo; Antonio, Fernando e Bartolomeu en
Santa María das Pontes e Juan en Vilavella. En 1827 había 31 familias distribuídas
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por todas as parroquias. Destacaron pola súa profesión ou cargo: Vicente,
zapateiro da Vila en 1761; Juan, taberneiro e estanqueiro de Vilavella en 1761;
Antonio, comerciante, en 1794; Baltasar, cura de Santa María das Pontes en
1825; Sebastián Prieto, veciño de Vilavella, procurador do Cabido en 1796;
Francisco Preto e Solloso, cura de Santa María das Pontes en 1825. Foron
Mordomos da Confraría do Santísimo: Juan Prieto Copeiro no ano 1702;
Bernardo Prieto en 1742; Sebastián Prieto en 1797; Francisco Prieto en 1832 e
Domingo Prieto en 1896.

Ramil, ata mediados do século XIX era «de Ramil», frecuentemente escribíase Ramill
Período de residencia nas Pontes entre 1526 ata a actualidade en que o
levan 160 veciños sendo o terceiro concello de Galicia con máis concentración. Na década de 1620 había 2 casas en Vilavella con este apelido, a de
Alonso e a de Domingo e 2 no Freixo, a de Mariña e a de Alonso. En 1827 había 22 familias concentradas na parroquia do Freixo e en Gondré. Destacou
polo seu cargo, Francisco Ramil López, alcalde en 3 oportunidades 1859, 1865
e 1872. Desempeñaron como mordomos da Confraría do Santísimo, Jacobo
en 1784 e Antonio en 1808.

Ramos
Período de residencia nas Pontes desde 1526 ata a actualidade durante o cal
atopamos 361 mencións (1,02 %). Actualmente, levano 187 persoas. Na década de
1620 só había 2 familias no concello, a de Alonso na Vila e a de Juan no Freixo.
Estas familias aumentaron en número ata que, en 1827, chegaron a ser 14.
Houbo 2 mordomos da Confraría do Santísimo con este apelido, Domingo
en 1668 e Juan en 1903 e 1904. Francisco Ramos nacido no ano 1645, veciño
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do lugar de Alvarón, foi soldado nos Estados de Flandes e regresou do seu
destino a residir nas Pontes en 1678.

Rego, ata mediados do século XIX «do Rego», a comezos do século XVII
mencionábase «da Rega»
Período de residencia nas Pontes desde 1651 ata a actualidade en que o levan 79 persoas. A casa familiar orixinaria atopábase na parroquia do Freixo,
onde vivía en 1650 Pedro da Rega, despois apareceu unha segunda casa na
parroquia de Santa María das Pontes, onde residiu Gabriel da Rega probablemente fillo de Pedro. As familias multiplicáronse e en 1827 chegaron a ser
11; unha no Deveso, nove no Freixo e unha en Gondré. Destacamos polo seu
cargo a Juan do Rego, veciño do Freixo, procurador en 1799 e polo seu oficio
a Bartolomeu, carpinteiro da mesma parroquia en 1761.

Resario, no século XVII «do Resario» ou «Resayo»
Período de residencia no concello desde 1621 até 1669, actualmente desaparecido en toda España. Existe en América e Filipinas. Apelido numeroso,
nos 50 anos de permanencia atopamos 76 mencións (0,21 %). Rexistráronse
catro casas en Vilavella, as súas cabezas de familia eran Teresa, Francisco,
Juan, Andrés, Luís e Pedro.

Restrebada, ata o século XIX «de Restrebada»
Período de residencia nas Pontes desde 1620 ata a actualidade cando o levan
9 persoas. No século xvii só había unha
familia no concello con este apelido, a súa cabeza era Pedro e viviu na Vila
entre os anos 1620 e 1645 cando faleceu. Del descenden os que o levan actualmente. Cara a 1827 as casas familiares eran 7; unha no Freixo, dúas en
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Somede e o resto en Pereiras, Veigas, Gondré e Cervicol. Destacamos pola
súa profesión a Domingo de Restrebada, zapateiro en 1761. Foron mordomos
da Confraría do Santísimo, Domingo en 1790 e Silvestre en 1815.

Rey e a súa forma feminina: Reina
Período de residencia no concello desde 1584 ata a actualidade cando o
teñen 100 persoas. En 1620 había 3 casas con este apelido na Vila das Pontes;
a de Domingo, a de Juan e a de «a Raíña». En 1827 as familias eran 4; tres no
Freixo e unha en Santa María das Pontes, lugar de Brandián. Pascual Rei foi
mordomo da Confraría do Santísimo no ano 1800.

Riveira, ata o século XIX «da Riveira»
Período de residencia nas Pontes desde
1584 ata a actualidade que o levan 32 persoas.
Na década de 1620 había 4 familias; dúas no
Freixo (a de Bartolomeu e a de Alonso) e
dúas en Vilavella (a de Luís e a de Juan). En
1827 e 1831 atopamos só unha familia na zona
de Brandián.

Rivera
Período de residencia nas Pontes desde 1700 ata a actualidade que o levan 272
persoas. As casas familiares atopábanse en
Espiñaredo, Vilavella e As Pontes. En 1827 e
1831 había 6 familias con este apelido, logo disto cara a finais do século xix
tivo un gran crecemento chegándose a censar 31 persoas en 1945. Destaca
pola súa ocupación, Ignacio Rivera, estanqueiro e veciño de Espiñaredo en
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1794. Foron mordomos da Confraría do Santísimo, Francisco Rivera en 1864
e Antonio Rivera en 1889.

Rochela, ata o século XIX «da Rochela»
Apelido antigo nas Pontes, período de residencia entre 1620 e a actualidade cando o levan 42 persoas, sendo a maior concentración do apelido
de toda España. Na década de 1620 había só dúas familias; a de Bartolomeu
na parroquia de Santa María das Pontes e a de Juan en Espiñaredo. Deles
descenden os actuais Rochela. En 1828 a cantidade era a mesma pero na
parroquia de Vilavella.

Rodríguez
Por ser un apelido patronímico –o fillo de Rodrigo– poden non estar relacionadas as familias entre si. Actualmente o levan 531 persoas no concello.
Atopamos 678 mencións (1,9 %). En 1623 moraban en 7 casas cuxas cabezas
eran en Santa María das Pontes Juan Rodríguez, zapateiro, e Juan Rodríguez,
ferreiro; no Freixo Pedro, Francisco e María do lugar de Covas; na Vilavella, Juan. En 1827 foron censadas 69 familias converténdose nun dos apelidos
máis numerosos. Destacaron pola súa profesión ou función: Juan, zapateiro
na Vila entre 1620 e 1647; Juan, ferreiro na Vila entre 1623 e 1652; Juan, carpinteiro da Vila en 1643; Phelipa, tecedora en 1761; e Dominga, depositaria de
papel selado no ano 1761. Desempeñaron como mordomos da Confraría do
Santísimo: Antonio en 1689 e 1703, Vicente en 1792 e Antonio en 1915 e 1916.

Romeo
Apelido antigo no concello, aparecen 173 mencións entre 1526 e 1877, actualmente está desaparecido. En 1656 había 4 familias na parroquia de Santa
María das Pontes; a de Antonio, a de Domingo, a de Juan e a de Pedro, veciño
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de Catarou. A cantidade de familias foi
en descenso e en 1827 eran 3, maiormente asentadas na parroquia do
Freixo. Destacaron pola súa profesión
ou cargo, Anxo, alcalde pedáneo no
ano 1761, Joseph, torneiro de escudelas en 1761, e Martín, zapateiro, en 1761.

Romero
Apelido antigo nas Pontes, atopámolo desde 1526 ata a actualidade
en que o levan 298 veciños. En 1526
noméase a Diego e Gonzalo. Despois
hai un salto temporal ata finais do século xvii cando Andrés Romeu vive na
parroquia de Santa María das Pontes.
En 1827 o número de familias era 11 no Deveso, Vilavella, Espiñaredo e Santa
María das Pontes. Destacan pola súa profesión, Pedro Romeu e Ginzo, avogado no ano 1794 e Antonio Romeu, cura de Vilavella en 1794. Foron mordomos da Confraría do Santísimo: Pedro en 1767 e Roque en 1837.

Romeu
Actualmente o levan 16 persoas no
concello. Existen rexistros nas Pontes
desde 1526 cando Rodrigo Romeu participou como testemuña na probanza
de fidalguía da familia Pampillo do Barro na Chancillería de Valladolid. No
século xvii atopamos este apelido case exclusivamente na Vila das Pontes,
lugares de Ribeira, Marraxón, Vilarbó, Caneiro, Lostegal e San Vicente de
Pontoibo, contabilizándose 11 familias en 1620. O seu momento de esplen-
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dor foi no século xviii con 30 casas distintas só na parroquia das Pontes.
En 1827 o número reduciuse a 10 na Vila, O Freixo e Vilavella. Destacaron
pola súa profesión, Juan, carpinteiro entre os anos 1629 a 1648, e Pedro,
tamén carpinteiro, en 1648. Desempeñaron como mordomos da Confraría
do Santísimo, Martín en 1778; José, veciño de Pontoibo, en 1816; e Vicente
en 1879-1880.

Rouco
Período de residencia no concello
desde 1639 ata a actualidade en que o levan 68 persoas. Na primeira metade do
século xvii existían dúas casas familiares con este apelido: a de Jácome Rouco na parroquia de Santa María das
Pontes e a de «a muller de Rouco de Cabanela» no Freixo (nunca se mencionou o nome desta muller nin a do seu marido ausente). No século seguinte
as vivendas situáronse na Vila das Pontes e en Cervicol. Foron censadas en
1827 tres na Vila, a de Antonio, a de José e a doutro Antonio. Precisamente,
este Antonio Rouco foi mordomo da Confraría do Santísimo no ano 1861.

Sánchez
Período de residencia nas Pontes entre 1700 ata a actualidade que o levan 99
veciños. Por ser un apelido patronímico
poden non estar relacionadas as familias
entre si. A comezos do século xviii residía
unha soa familia nas Pontes, a de Salvador Sánchez. En 1827 había dez familias;
dúas no Freixo, sete nas Pontes e unha na Vilavella. Destacan con este apelido
don Juan Sánchez, de probada fidalguía, veciño da Vila das Pontes en 1794-1798,
e don Andrés Sánchez Mella, presbítero excusador da parroquia do Freixo.
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Sanjurjo, no século XVII Sanjurxo, forma feminina: «Sanjurxa»
Período de residencia nas Pontes
desde 1621 ata a actualidade que o levan 34 persoas. En 1620 había unha familia na Vila das Pontes, a de Fernando
e unha no Freixo, a de Antonio, nestas
dúas parroquias desenvolveuse a familia no período analizado nesta investigación. Douscentos anos despois, en 1831 había tres familias; a de Antonio
e Vicente no Caneiro - Galgueira, no Freixo a de Bartolomeu e Pascual e a
de Servanda en Pontoibo. Destacaron pola súa profesión ou cargo o capitán
don Fernando Sanjurxo Montenegro en 1639 a 1659 veciño do Freixo; o licenciado Gregorio Sanjurjo no ano 1681; Antonio Sanjurjo, procurador xeral en
1684 e mordomo da Confraría do Santísimo en 1683 e 1690 e Pedro Sanjurjo
Díaz, médico en 1945.

Seara, antigamente era «da Seara»
Atópase este apelido entre 1620 e 1664, actualmente desaparecido. Era
numeroso na década de 1620 cando se atopaba en 7 casas: en Santa María
das Pontes a de Andrés, a de Juan, a de Pedro e a dos fillos de Marcos; en
Espiñaredo a de Ana, a de Alonso e a de Juan.

Seco
Período de residencia no Concello
desde 1659 ata a actualidade que o levan 136 persoas. Este apelido situouse na segunda metade do século xvii
na Vila das Pontes e no lugar de Balsa,
onde viviu Juan Seco entre os anos 1718
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e 1758. No censo de 1827 aparecen catro familias na Vila, Caneiro e Veiga.
Desempeñaron como mordomos da Confraría do Santísimo, Fernando no
ano 1794, Antonio en 1799 e Antonio en 1884.

Seijo, tamén Seixo e ata mediados do século XIX «do Seixo»
Período de residencia no concello desde 1584 ata a actualidade en que o
levan 49 persoas. As súas casas familiares orixinariamente atopábanse no
Freixo, alí vivían en 1623 Alonso o Vello e Juan. Xunto a Alonso do Freixo viviu
o seu fillo homónimo e para distinguilo chamábanlle o Novo. Anos despois
xurdiu outra casa na parroquia de Santa María das Pontes onde a partir de
1639 residiu Juan do Seixo. No ano 1761 foron censados Thomas do Seijó,
soldado miliciano, e Bentura, torneiro de escudelas de pau, ambos os dous
veciños do Deveso. No século xix estaba estendido o apelido polas restantes
parroquias do concello.

Seoane, ata mediados do século XIX «de Seoane»
Período de residencia nas
Pontes entre 1623 e a actualidade en que hai 77 veciños con este
apelido. Atopámolo no século
xvii exclusivamente na parroquia do Freixo onde, en 1620,
había unha soa familia cuxa cabeza era Gregorio de Seoane, del
descenden os actuais Seoane da
zona. Só a fins do século xviii aparece a primeira familia fóra desa parroquia, a de Caetano na Vila das Pontes. En 1831 contabilizábanse seis familias
no Freixo e unha no barrio de Gondré. Como personalidade destacada podemos mencionar a Vicente Seoane Rodríguez, alcalde no ano 1891.
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Souto, ata mediados do século XIX era «do Souto»
A partir do ano 1700 algunhas veces a mesma
persoa era inscrita como Souto ou Soto quizais
dependendo do empadroador. Ten ampla preponderancia o primeiro, en relación de 5 a 1. A partir
de 1870 nótanse diferenciadas as dúas formas para
distintas familias. A forma Souto aparece nomeada 388 veces (1,09 %) e Soto 72 veces (0,2 %). Na actualidade habitan no Concello 67 persoas apelidadas Souto e 93 Soto. Atopamos o apelido nas súas
variantes desde 1584 ata a actualidade. As familias máis antigas residían en
Santa María das Pontes e as súas cabezas eran Gregorio, Luís, Juan do Souto
do lugar de Caneiro e Juan o Novo. Na segunda
década do século xvii aínda estaban na mesma
parroquia sendo as súas cabezas: Alonso, Gregorio e Domingo residentes na Vila; Juan, veciño
de Somede; Pedro, veciño de Caneiro; Juan, veciño de Carballal. En 1827 contabilízanse 22 familias das cales 18 estaban nas
Pontes e o resto no Freixo, O Deveso e Vilavella. Destacamos polas súas profesións ou cargos a Manuel do Souto, agrimensor, en 1794; Manuel do Souto,
carpinteiro, en 1798; Juan Antonio de Soto Mesía e Alfeirán, presbítero da
Vila en 1789 e 1802; Mathias de Soto, comerciante, en 1794 e Antonio Soto,
alcalde en 1837. Desempeñaron como mordomos da Confraría do Santísimo,
Gregorio do Souto en 1705 e Luís de Soto en 1866.

Tojeiro, variantes Toxeiro e o seu femenino: Toxeira
Apelido que foi numeroso no concello e actualmente lévano 182 persoas.
Foi un apelido tanto homes como mulleres (estas na súa versión feminina
Toxeira). Na década de 1620 atopamos 5 familias: en Santa María das Pontes, a de Alonso e a muller de Fernando Toxeiro; en Vilavella, a de Pedro e
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a de María Toxeira; no Freixo, a de María Toxeira. En 1827 había 11 familias no
Deveso, O Freixo, Vilavella e As Pontes.
Destacaron Tomás Tojeiro, veciño do
Deveso como cura en 1831 e Antonio Tojeiro, mordomo da Confraría do Santísimo en 1854.

Uceira, ata o século XIX «da Uceira», tamén escrito Uceyra ou Huceyra
Período de residencia nas Pontes entre 1620 e a actualidade en que hai 43 veciños con este apelido, a maior concentración de España co 42 % do total. En
1620 había só dúas familias; a de Alonso e a dos menores de Antonio, ambas
as dúas na Vila das Pontes. En 1827 habitaban en 3 casas, dúas na Vilavella –a
de Domingo e a de Jacinto– e unha en Santa María das Pontes –a de Julián–.

Varela
Período de residencia no concello desde 1794 ata a actualidade en que o
levan 85 persoas. A primeira familia residiu na parroquia de Espiñaredo a
finais do século xviii, alí en 1827 foron censados Francisco, Luís, Manuel e
Nicolás Varela. Podemos destacar a Ramón María Varela, cura párroco de
Santa María das Pontes en 1871.

Vázquez, ata o século XIX maiormente escribíase Bázquez
Período de residencia nas Pontes entre 1584 e a actualidade en que o teñen 232 veciños. É un apelido que foi levado por homes e mulleres por igual.
Na década de 1640 atopamos 3 familias; no Freixo, a de Pedro; en Vilavella,
a de Catalina e a de Inés. En 1827 as familias eran 7 en Vilavella, As Pontes
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e O Freixo. Destacan Miguel Vázquez e
Neira, administrador de tabaco en 1761
e Theodoro Vázquez, mordomo da Confraría do Santísimo en 1713.

Vérez, ata mediados do século XIX «de Verez» frecuentemente escribíase
Berez
Apelido antigo no concello, aparece nos rexistros de 1584 e continúa ata
a actualidade en que o levan 33 veciños.
As súas casas de residencia atopáronse
case na totalidade na parroquia de Santa
María das Pontes, onde entre 1620 e 1643
estaba a casa de Lorenzo de Vérez, falecido en 1644, e despois viviu a súa viúva
e fillos. Na Vilavella rexistrouse só a Miguel de Vérez no ano 1629 sen observarse continuidade en anos posteriores. Destaca polo seu cargo Manuel
Vérez Prieto, alcalde no ano 1942.

Vidal, moitas veces escrito Bidal
É un dos apelidos máis antigos no
concello, con múltiples mencións en 1526
e permanencia ata a actualidade en que o
levan 33 persoas. Eran numerosas as familias en 1620, o que evidencia a antigüidade do apelido na zona, as súas cabezas eran: Juan, veciño de Veiga; Juan,
veciño da Vila das Pontes; Pedro, de Gondré; Pedro de Chamoselo; Juan de
Cabanas, O Freixo; Juan de Couce Seco, O Freixo; Juan de Pontoibo; Juan de
Mourela; Juan o Novo, do Freixo. Para 1827 o número descendeu a 3 en Bran-
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dián e na Vila. Destacan Jacobo Vidal, eclesiástico en 1761; Gerónimo, que
desempeñou como mordomo da Confraría do Santísimo en 1718; e Julián,
veciño de Espiñaredo, como torneiro en 1761.

Vieites, ata o século XIX «de Bieytes», Bieite ou Bieyte
Período de residencia nas Pontes entre 1526 e 1761, actualmente desaparecido. En 1620 as familias eran 4: na Vila das Pontes a de Juan, a de Pedro
e a de Domingo; e na Vilavella, a de Juan. Posteriormente as súas vivendas
estiveron en Somede, Maciñeira, Suarriba, Catarou, Carballal e Cervicol.

Vilaboy, ata mediados do século XIX «de Vilaboy» tamén transcrito como
Bilaboy ou Bilaboi
Período de residencia nas Pontes desde 1584 ata a actualidade en que o
levan 103 persoas no municipio, sendo a maior concentración de España.
A comezos do século xvii había unha única casa con este apelido, a de Domingo de Bilaboy, en Vilavella. En 1827 os seus descendentes conformaban
9 familias repartidas en Vilavella, Brandián, Pereiras e Veiga. Foron mordomos da Confraría do Santísimo: Manuel, en 1821; Francisco, en 1850; José,
en 1882; e José, en 1901. Foron alcaldes das Pontes, Manuel Vilaboy Prieto en
1918, e José Vilaboy Pajón, en 1931.

Vivero, ata o século XIX «de Vivero», tamén Viveiro
Período de residencia no Concello
desde 1704 ata a actualidade que o levan
80 persoas. A comezos do século xviii
aparecen os primeiros Viveiro nas Pontes, as súas vivendas estaban na parroquia de Santa María e as súas cabezas de familia eran Ignacio, Antonio, Joseph
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e Francisco, uns anos máis tarde aparece a casa de Juan, fillo de Ignacio. En
1827 e 1831 son numerosas as familias, atopamos dúas en Espiñaredo (a de
Ramón e a de Vicente) e cinco na parroquia de Santa María (as de Antonio,
Domingo, Vicente, Gaspar e Julián). Vicente Viveiro foi mordomo da Confraría do Santísimo en 1894.

Vizoso, ata o século XVII escribíase Biçoso ou Viçoso, a súa forma feminina:
Vizosa
Período de residencia nas
Pontes entre 1620 e a actualidade en que hai 18 veciños con
este apelido. Ata o século xviii
desenvolveuse exclusivamente
na parroquia do Freixo onde, en 1620, había 2 familias; a de Juan Biçoso» e a
de Juan Biçoso o Novo. En 1827 as familias eran 27 na súa maioría co apelido
levo por mulleres.

Yáñez, soía escribirse Yanes, Yanez o Ianes
Temos rexistros desde 1526
no Concello, onde actualmente pórtano 56 persoas. En 1620
só había unha casa, a de Alonso
Yáñez en Vilavella. No século
xvii pasaron á parroquia das
Pontes e en 1827 o número creceu a 14 familias. Destacaron pola súa profesión: Juan, zapateiro, no ano 1761, e Fernando, ferreiro, en 1794. Foron mordomos da Confraría do Santísimo: Antonio en 1871 e Juan en 1883.
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Conclusións
Dentro dos límites administrativos das Pontes, entre principios do século xvi e mediados do século xx, rexistráronse 545 apelidos ou formas de
identificar a persoas presentando unha combinación singular de denominacións autóctonas con outras de difusión xeralizada. Esta conxugación
confórmase nun 66 % por familias que estaban ou se incorporaron á rexión antes de fins do século xvii, cunha antigüedade promedio de 423 anos
(arredor do ano 1596). Estas familias, debido á súa pronta radicación, teñen
unha gran porcentaxe sobre o total de habitantes rexistrados nese período
e presentan numerosos personaxes destacados. Así mesmo, esta permanencia xeográfica produciu a identificación dos apelidos cos lugares de residencia e permitiunos localizalos na súa parroquia histórica.
Os apelidos non foron sempre iguais, tiveron formas femininas, preposicións antes e cambios de letras segundo a usanza idiomática.
Numéricamente encontramos que 124 apelidos (os anteriormente analizados individualmente) representan o 90 % da poboación estudiada a través
de 419 años e, aínda na actualidade, son os máis numerosos. Este núcleo
antigo explica a configuración única dos apelidos familiares ponteses diferente mesmo da de concellos lindeiros.
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Táboas de porcentaxe por parroquia e líña do tempo
Coa información recompilada confeccionamos as seguintes táboas co
afán de convertela en números e liñas fáciles de interpretar. Nelas constan
os 545 apelidos ou formas de identificar que houbo no Concello ordenados
alfabéticamente, calculamos a porcentaxe de residencia en cada unha das
cinco parroquias en que se dividía administrativamente na antigüidade e
realizamos unha liña de tempo para cada un, que se inicia na primeira mención atopada e finaliza na última. No caso de que o apelido chegue á actualidade (segundo estatística do ine) consta así na liña chegando á década de
2010, caso contrario a liña interrómpese na última mención rexistrada. Os
apelidos coloreados son os que foron analizados individualmente.
Por exemplo, o 90 por cento dos rexistros da familia Agras rexistráronse
na parroquia de Vilavella, o 5 por cento en Santa María das Pontes e un 2 por
cento en Espiñaredo e O Freixo; a liña de tempo na gráfica que foi mencionado por primeira vez no ano 1584 e atópase nas Pontes ata a actualidade.
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Táboas de cantidade de aparicións
Nas seguintes táboas podemos ver a cantidade total de aparicións dos
apelidos ordenados por cantidade decreciente. Elas nos poñen en números
o peso relativo de cada un con respecto ao total analizado de 35151 casos
válidos, non se tiveron en conta 756 nomes por carecer de apelido e ser so
rexistrados polo nome de pila.
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O Establo Hixiénico
das Pontes

Javier Barcón Vázquez
Delineante

O Establo Hixiénico
das Pontes
~
Introdución
Polo costume de pasar tantas e tantas veces ao seu carón, miramos, pero
non observamos a nosa contorna. É algo que nos ocorre habitualmente cos
edificios que nos rodean e que, sen sabelo, poden chegar a acubillar un pasado que, por moi insignificante que pareza, podería ser parte da historia
do noso vila ou cidade.
Este é o caso dun pequeno galpón situado na rúa Capela da nosa vila,
As Pontes. A primeira vista vemos un inmoble en decadencia, moitas veces
inaccesible pola maleza que agocha a súa parte posterior. O rechamante
deste edificio non é a estrutura en si, senón a inscrición plasmada no beirado que fai del algo único: «Establo construido por donativo de
la Fundación Alfonso Martín Escudero». É o que podemos ler se
reparamos detidamente, pois o paso do tempo, a sucidade e a falta de mantemento deixaron unha inevitable pegada que pon a proba o noso prezado
sentido da vista.
A priori nada parece moi relevante e esta historia podería rematar no
mesmo momento no que os meus ollos se atoparon con esas letras, pero foi
a mesma curiosidade a que me empurrou a investigar sobre este edificio por
diante do que tantas veces pasara e así poder desfacerme da ignorancia que
se apoderou de min durante tantos anos.
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Dispóñome a desvelar unha historia que probablemente ninguén que
transitase ao redor dese vello galpón imaxinou ou, polo menos, se dispuxo
a pescudar.
Trátase de retrotraernos a unha época pasada onde a vida non era sinxela e que os nosos pais, avós ou nós mesmos temos presente con certa claridade, pois non pasaron tantos anos.
Falaremos dos personaxes fundamentais desta historia e lembraremos
neste artigo a situación ds Pontes da época, sobre todo cos temas relacionados co leite, facendo tamén un imprescindible repaso pola historia do
século pasado.

Antecedentes
Dende o ano 1900 existen rexistros de mortes por diarreas agudas e outras enfermidades víricas que se relacionan coa seguridade e hixiene alimenticias. Pero anteriormente estudáronse e relacionáronse as enfermidades animais co home.
En 1830, os veterinarios e catedráticos universitarios Nicolás Casas e Guillermo Sampedro realizaron un estudo que vinculou a xénese da tuberculose
coa deficiente hixiene dos cortellos que orixinaban os miasmas –emanacións
fétidas de solos e augas impuras, que eran causa de enfermidade–.
O esterco non se saca en meses e emite unha masa enorme de gases
nocivos para a respiración, as súas capas diminúen a altura do cortello e
mingua tamén o volume do aire respirable, predisponiendo á tise dos animais domésticos.
En consecuencia, coa visión etiolóxica da época, priorizáronse algunhas
medidas preventivas como:
— A ventilación.
— Evitar o amoreamento de animais nos cortellos.
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Gráfica 1. Evolución da esperanza de vida ao nacer e taxa de mortalidade infantil en

España (1900-1990)
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Gráfica 2. Evolución da taxa de mortalidade e das taxas de mortalidade por enfermi-

dades infecciosas e non infecciosas en España (1900-1990)
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O leite era o principal alimento polo cal a tuberculose dos bóvidos se
transmitía ao home e case poderiamos dicir que o único que levaba o bacilo bovino ata o organismo humano. Esta cuestión puxo en primeiro plano
o deficiente sistema de produción e subministración leiteiro que imperaba
no Estado español, cuxo control se encomendou desde 1908 aos municipios.
Pero, en xeral, os métodos empregados non conseguiron garantir a saúde
do consumidor, xa que se centraba en perseguir as fraudes e ignoraba os
aspectos máis críticos do abastecemento como era a contaminación do leite por bacilos tuberculosos procedentes de vacas infectadas. Esta situación
mantívose ata a década de 1950, cando a implantación progresiva de centrais
leiteiras permitiu abastecer o mercado cun produto inocuo tratado por calor.
Foi o médico e microbiólogo Robert Koch, descubridor do bacilo da tuberculose en 1882, quen suxeriu como medida de control a prohibición de
consumir leite procedente de animais tuberculosos. Non é de estrañar que
o leite tuberculoso se convertese nun asunto de capital interese nos congresos antituberculosos de París (1888) e Lisboa (1895).
En 1889, o médico José Bustos facíase eco das resolucións adoptadas no
congreso de París, que aconsellaban o consumo humano, en todos os casos,
de leite previamente fervido. Indicaba que a tuberculose humana era unha
afección case concomitante coa existencia da vaca, especialmente con aquelas
destinadas á explotación leiteira. Con todo, asociou o perigo deste alimento
con que o animal desenvolvese previamente unha mamite tuberculosa. E é
que, a finais do século xix, todos os técnicos estaban de acordo en que había
que considerar como nocivo o leite daquelas vacas que presentaban mamite
tuberculosa, non existindo acordo unánime para as outras formas da enfermidade. Paulatinamente, a tendencia xeral dos veterinarios foi a de considerar este produto como prexudicial en todos os casos, advertindo uns a presenza de mamite tuberculosas en vacas aparentemente sas e sinalando outros
como as súas investigacións experimentais demostraran o perigo deste líquido, aínda cando non existían lesións localizadas nas glándulas mamarias.
Mais o concepto de transmisión zoonótica, defendido con tenacidade por ve-
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terinarios e médicos, púxose en dúbida en 1901 cando Robert Koch presentou
ante o congreso antituberculoso de Londres unha comunicación que desestimaba a participación da infección bovina na tuberculose humana e suxería a
inutilidade de calquera medida que se adoptase para a fiscalización sanitaria
dos alimentos vectores. A pesar do sostido por Koch, as investigacións abertas en todo o mundo foron confirmando que determinadas tuberculoses humanas estaban provocadas por bacilos bovinos e que a maioría se debían ao
consumo de leite cru. Entre as medidas que rompían a cadea de contaxio das
enfermidades bovinas ao home atopábase o control sanitario do leite, medida
paliativa que, aínda que non actuaba sobre a causa do problema, si constituía
un método efectivo capaz de mitigar as súas consecuencias.
O 22 de decembro de 1908 promulgouse un Real Decreto que encomendaba aos municipios a vixilancia sanitaria do leite e que constituía a primeira
medida que regulaba o abasto hixiénico deste alimento. Pero tal disposición
non aseguraba a aplicación das medidas que eran necesarias para que o leite
reunise as garantías suficientes desde o punto de vista da defensa da saúde
do consumidor. A determinación do estado sanitario dos animais, facultativa segundo este ambiguo decreto e non dirixida a ningunha enfermidade en
concreto, non logrou impedir a venda de leite impropio para o consumo.
No congreso antituberculoso de 1912, lamentábase que a nosa lexislación
non fixera alusión ningunha ao leite procedente de femias tuberculosas,
precisamente nun momento en que a ciencia demostrara o seu notable concurso nas tuberculoses da infancia. Cayetano López, inspector de Hixiene e
Sanidade Pecuaria, criticaba que fosen as adulteracións non microbianas, e
moi especialmente as químicas, as que absorbían toda a vixilancia dos técnicos encargados da inspección do leite. Para este veterinario, inspección
e pasteurización eran os puntos claves sobre os que debía virar o control,
misión que podía correr a cargo dos concellos ou do propio Estado. Isto
significaba que o número de regulamentacións posibles podía igualar, en
teoría, o número de concellos. Consecuencia deste feito foi a proliferación
dunha infinidade de proclamas, ordes, bandos e circulares que, nun aspecto
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ou noutro, facían mención á produción, subministración e control do leite.
Con todo, ningún deles garantía a subministración de leite inocua, ao non
impoñer a proba da tuberculina sobre o gando nin a pasteurización.
En 1918, Cesáreo Sanz Egaña reprobaba o estado no que se atopaba a
hixiene e o control do leite, situación que atribuíu ao desleixo do Estado e da
maioría de municipios. Engadiu que a inspección deste alimento, tal e como
se facía na maioría das nosas cidades, era unha investigación de medicina
legal pero non unha medida sanitaria. A súa vixilancia axudaba a esclarecer
a causa que motivara algún trastorno na saúde pública, pero case que nunca
contribuía a evitar o consumo de leite nocivo.
Por tanto, tal e como se atopaba organizada a produción e venda de leite
na maioría de poboacións, os veterinarios consideraban que era imposible
asegurar a súa inocuidade posto que a clásica investigación química que
se exercía nos puntos de abasto non achegaba ningunha garantía: «Falta
pasar algunha vez pola vixilancia sanitaria do leite destinado ao consumo
para saber das torturas que proporcionan a dúbida e a inquietude ante un
leite aparentemente normal, de densidade tolerada, de cremometría xusta,
de acidez admitida, pero que procede de vacas que ninguén recoñeceu».
En xaneiro de 1923, García Izcara, académico de número da Real Academia
Nacional de Medicina, lembrou e ratificou a proposta da sección de veterinaria do congreso de San Sebastián que instaba o Goberno a que declarase
obrigatoria a proba da tuberculina en todas as vacas destinadas á produción
leiteira. Criticou o abandono en que se atopaba tan delicada cuestión de
hixiene pública e citou os países saxóns como exemplo a seguir por ser estes
«os que camiñan á cabeza do movemento que aspira a dotar á humanidade
de leite inocuo».
Un dos veterinarios que máis se preocupou por conseguir que o leite fose
obxecto dun enérxico control sería Josep Vidal Munné, técnico do Laboratorio Municipal de Barcelona. En 1927, este bacteriólogo criticaba que a preocupación dos lexisladores se centrase na vixilancia das fraudes, o que facía
perfectamente posible que un leite cargado de microbios fose declarado
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apto para o consumo: «Nestas condicións un leite é moito máis nocivo que
se fose desnatado ou augado».
A subministración de leite inocua pasaba pola determinación do estado
de saúde das reses e a realización da proba da tuberculina. Esa tarefa implicaba a investigación sistemática da tuberculose en todos os cortellos, o
saneamento das reses positivas e a posta en marcha de medidas capaces
de evitar a infección ou reinfección das cortes sas ou saneadas. Programa colosal que necesitaba dunha acción metódica, lenta e progresiva e que
requiría a consolidación dos resultados e a constante extensión do campo
de intervención. Obviamente, un proxecto de tal magnitude non se podía
circunscribir a municipios ou áreas concretas, senón que a súa eficacia dependía directamente da súa inclusión nun vasto programa que sometese,
de forma obrigatoria, á totalidade do gando a esta proba diagnóstica. Con
todo, a pasividade das autoridades estatais foi absoluta e a tuberculina moi
difícil de conseguir.
Non obstante, o Estado tiña unha obrigación ineludible que atender. A
mediados do século xx, numerosos técnicos propuxeron evitar o contaxio
mediante a introdución dun sistema que regulase definitivamente o problema do leite. Desta maneira pedíase ás clases dirixentes a transformación
da produción láctea e a creación de centrais leiteiras, un tipo de industria
que se acomodaba ás correntes económicas e sanitarias máis modernas e
que eran xa a norma en case toda Europa. Así, foron moitas as voces que
se ergueron reclamando a obtención de leite puro e san mediante a súa
centralización para ser tratado e distribuído posteriormente. A ansiada reforma fíxose realidade en 1952 coa publicación, por parte do Ministerio da
Gobernación, dunha disposición sobre a creación de centrais leiteiras nos
municipios maiores de 25.000 habitantes. O Decreto do 18 de abril (boe do
27 de maio) constituíu, na práctica, a primeira lexislación que regulaba o
problema leiteiro no ámbito estatal. Esta ordenanza, complementada pola
Orde conxunta dos Ministerios de Agricultura e Gobernación do 31 de xullo
de 1952 (BOE do 12 de agosto), veu definir unha posición tallante sobre a
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subministración de leite ás poboacións populosas ante a necesidade imperiosa de terminar cunha situación tan anárquica. Aínda que esta lei non tivo
cobertura para unha parte importante da poboación, a dos municipios de
menos de 25.000 habitantes, significou o punto de partida para que o exercicio da pasteurización se xeneralizase amplamente.
Na actualidade, o mercado esixe leite de calidade non só nutricional, senón tamén, e especialmente, hixiénica. Enténdese por un leite de alta calidade hixiénica aquel que non transmita ningunha enfermidade ao consumidor, co menor número de bacterias e células somáticas, e a ausencia total
de residuos e produtos estraños no mesmo. Para conseguir este produto hai
que coidar de diferentes aspectos:
— Sanidade do gando.
— Hixiene das instalacións.
— Hixiene do persoal.
—	Limpeza da máquina de muxido.
— Calidade da auga.
— Refrixeración do leite.
Na actualidade, e debido ás esixencias do mercado respecto á calidade
do leite, a gran maioría dos gandeiros atópanse dentro de Programas de
Mellora da Calidade do Leite (pmcl), nos que se comprometen anualmente
a tomar unha serie de medidas para mellorar os parámetros de calidade
do leite das súas explotacións. Estes programas están subvencionados pola
administración e, xeralmente, están tutelados polas empresas de produción de leite, nomeadamente cooperativas ou empresas transformadoras
que adquiren o leite nas explotacións. De calquera forma, están sempre dirixidos por veterinarios especialistas en muxido e calidade de leite e alicérzanse nun asesoramento integral ás explotacións en:
— Deseño, mantemento e hixiene das instalacións en xeral.
— Deseño, mantemento e hixiene do centro de muxido.
— Refrixeración axeitada do leite.
— Correcta rutina do muxido e ordeño e mais do lavado de mans.
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— Diagnóstico e seguimento da sanidade das ubres do rabaño –RCS do
tanque ou individual se hai Control Leiteiro Oficial e o California Mastitis test (C.M.T.)–.
— Plans de tratamento e prevención de mamite (tratamentos de lactación, tratamentos de secado, vacinas, etc.).

O consumo lácteo en España. A historia do leite do século XX
Primeiras décadas do século XX
A principios do século xix, en España tiña gran relevancia unha numerosa cabana de gando vacún. Ata ben entrado o século xix, a presenza do leite
como parte fundamental da alimentación na dieta foi moi escasa, sendo os
nenos e, en determinados casos, os anciáns os seus principais consumidores. Dalgunha maneira, a exigua calidade hixiénica do leite e os efectos
nocivos sobre a saúde fixo que a difusión do seu consumo en España fose
especialmente difícil ata o século xx.
A evolución da taxa de mortalidade xeral e da mortalidade infantil a principios do século pasado, coa transición sanitaria, trata de explicar os cambios
nas condicións de saúde que contribúen ao seu descenso ao redor dos anos 50.
A problemática alimentaria, tanto de España como de Europa, acentúase co
incremento da poboación e pola consolidación dun sistema agrario e gandeiro
pouco eficiente, así como polo seu mínimo desenvolvemento tanto tecnolóxico como sanitario. Esta situación tan precaria supuxo graves prexuízos para a
saúde da poboación, especialmente entre a infancia e persiste durante moitos
anos unha elevada mortalidade infantil asociada á diarrea e enterite por mor
do consumo de lácteos e a «impurificación bacteriolóxica do leite».
O consumo e a produción do leite increméntase nas cidades. Con todo, a
pesar dos esforzos lexislativos por mellorar a hixiene do leite, os resultados
alcanzados eran moi exiguos e o control real sobre a súa calidade distaba
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moito de ser o ideal. Coas autoridades centradas no control das fraudes, a
supervisión sanitaria permanecia nun segundo plano.
Foi a partir dos diferentes avances que estaba a achegar a ciencia microbiológica que se comezaran a establecer medidas máis estritas para a produción, conservación, transporte e comercialización do leite, de maneira
que a contaminación bacteriolóxica se minimizase.
Os profesionais veterinarios foron os que en múltiples ocasións puxeron de
relevo de xeito máis enérxico as carencias que había tanto na produción como
na súa posterior comercialización. A significativa importancia que tiña o leite
como vector zoonótico daba á veterinaria española unha oportunidade para
ocupar un papel protagonista nos aspectos relacionados coa saúde pública.
Aínda que diversas patoloxías, como a febre tifoide, diarreas infantís ou
a febre de Malta, foron as que, dalgunha maneira, estiveron máis comunmente asociadas ao consumo do leite, a tuberculose foi sen dúbida a que
máis debate xerou ao redor da necesidade de establecer medidas de control
e vixilancia que asegurasen a salubridade do leite.
Os veterinarios reclamaban que a hixienización do leite se fixese de maneira integral tendo en conta a hixiene do gando (estado de saúde, limpeza, alimentación, auga bebida, emprego da tuberculización…), a hixiene do
cortello (emprazamento, ventilación, limpeza, evacuación de augas sucias,
esterco…), hixiene do muxido (limpeza do animal, en especial das mamas,
aseo do persoal que o realiza, limpeza de recipientes), e hixiene do leite
(condicións de transporte e venda, temperatura de conservación).

Década dos anos trinta, un decenio marcado por unha guerra.
Dende principios do século XX ata o estourido da Guerra Civil (1936-1939),
España conseguiu erguer unha modesta estrutura industrial de bens de consumo que se asentou principalmente en Cataluña, mentres que en Madrid se
instalaba o sector bancario e o sector da electricidade e no País Vasco a industria pesada. A pesar de todo, en 1936 o país era aínda semindustrial.
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O goberno republicano nos anos prebélicos aprobou varias reformas
agrarias para mellorar os recursos do sector primario ata a data pouco explotados. Pero o inicio da Guerra Civil volve retrotraernos a séculos anteriores o que fai aínda máis difícil poder abastecer a unha poboación famenta.
Un Decreto do 20 de agosto de 1936 suspendía as actividades da Reforma Agraria da República no territorio dominado polos nacionais e, en 1938,
creouse o denominado Servizo Nacional de Reforma Económica e Social da
Terra.
En Galicia, e por tanto nas Pontes, a Guerra Civil tivo pouca incidencia.
Isto debeuse a que a comunidade se adheriu axiña ao bando nacional, o
que influíu no desenvolvemento e transformacións que se estaban levando
a cabo no agro galego. Entre os anos 1936 e 1939 a gandería galega tivo unha
repercusión que se pode resumir en tres aspectos principais:
1. Os mercados tradicionais, onde se enviaban as reses galegas para a
súa exportación (Madrid, Barcelona e Levante), atopábanse situadas
en zonas republicanas polo que quedaron vetadas aos produtos galegos e fíxose imposible cobrar as débedas dos produtos xa enviados.
2. Galicia quedou libre de enfrontamentos, as perdas directas foron moi
baixas. Con todo, esta circunstancia fixo que actuase como despensa
para as zonas nacionais en conflito. Entre 368.000 e 400.000 reses
bovinas foron empregadas en 1938 para o consumo, o dobre de animais das exportacións que tiveran ese destino en 1936.
3. A guerra supuxo a perda de capital humano, destinada ao labor, o que
arrastrou e axilizou os procesos innovadores tecnolóxicos en todos os
campos, incluída a gandería.
A política de racionamento, debido á escaseza, tivo lugar desde mediados
de 1939 ata o ano 1952. Coa cartilla de racionamento, o leite e os seus derivados
pasaron a ser produtos de primeira necesidade intervidos polo Estado, debido a que era un alimento económico e de fácil acceso á poboación. Da mesma
maneira, a intervención do uso de cereais para o consumo animal diminuíu
inicialmente a produción do leite en España. Esta situación cambia a partir
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dos anos 40 cando se comeza a incrementar a produción de leite despois da
parada producida por mor da Guerra Civil.

Anos corenta, unha dura peaxe
Na década dos anos 40 a economía estáncase, pero a poboación seguía
crecendo. Cunha España economicamente encorada polo illamento internacional, escaseaban os alimentos, hai fame negra, os pastos e colleitas estaban
arrasados, apenas quedaba tecido industrial, obrigando á autarquía e a unha
economía de supervivencia.
A autarquía establecía oficialmente que España se bastaba a si mesma
para a produción agrícola e industrial. Só era necesario administrarse ben.
Deste xeito, o intervencionismo e o control estatal reafirmáronse en todas
as actividades económicas. As poucas importacións que se podían realizar
achábanse cuantificadas de modo rigoroso, dando prioridade ás empresas
que traballaban para organismos militares, aos proxectos declarados «de
interese nacional» ou ás iniciativas de determinados entes públicos.
As industrias con maiores restricións foron as de bens de consumo; tanto en licenzas para a importación de equipos, como na intervención de determinados artigos e a desaceleración da importación de materias primas.
Todo iso provocou a caída da produtividade interior. A renda per cápita diminuíu de maneira alarmante como podemos observar na gráfica 3.
Desencadeouse un fenómeno de retroceso económico do cal a nación
non logrou recuperarse ata mediados dos anos 50. Nestas condicións, naufragaron os avances que se acadaron nas décadas dos anos 20 e 30, cando
se lograra apontoar a primeira sociedade de consumo e, con ela, a primeira
incursión de España na modernidade europea.
Mais houbo outras cuestións que agravaron a situación. Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), a posición favorable ás forzas do Eixe
(Alemaña e Italia) limitou enormemente a concesión de créditos estranxeiros, fixo diminuír o intercambio de divisas e, por tanto, estrangulou as im-
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Gráfica 3.
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portacións. Finalizada a contenda, España quedou illada do comercio exterior e á marxe do European Recovery Plan (Plan Marshall).
Sen materias primas básicas e sen diñeiro para compralas, a industria
entrou nun canellón sen saída. O trauma padecido pode resumirse en catro
puntos:
— Escaseza de materias primas.
— Restricións enerxéticas.
— Caída da produtividade no traballo.
— Distorsiones adicionais xeradas polo modelo económico que se adoptou.
O Réxime non tivo outra saída que encartarse sobre si mesmo. Carente
de investimento estranxeiro (de préstamos e de divisas), o franquismo reinventouse.
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A estimación para mellorar os pastos de España valorouse entre 3.000
e 3.600 millóns de pesetas daqueles anos, mentres que para a actividade
gandeira estimouse en 600 millóns.
Nos anos 40, a tradicional e popular marca no mercado español desde 1905, La lechera –produto estrela de Nestlé xa antes da
Guerra Civil– sufriu en España a intervención de determinados artigos, as restricións
á importación de materias primas e o racionamento de diversos tipos de subministracións. Nestlé tamén parou a produción de
chocolates, outro grande éxito da etapa anterior. O único produto novo que comercializou foi Pelargon, leite en po para nenos que
comezou a venderse en 1944 e que salvou a
moitos deles dunha alimentación deficiente. Seguiu no mercado a tradicional Hariña
Lacteada, cos mesmos lemas publicitarios
que en 1905; é dicir, criar fillos sans e robustos que puidesen sobrevivir ás penurias do
momento.
O poder adquisitivo da poboación e a
subministración fixeron que as empresas
lácteas que operaban en Galicia se dedicaran máis ao novo leite condesado, aos queixos e manteigas tradicionais que ao leite.
En 1947, co comezo da chamada Guerra
Fría entre ee.uu. e a u.r.r.s dáse un xiro
o bloqueo internacional ao que estaba sometido España. Elaborouse o Informe Kennan, que recibiría a aprobación do presidente Eisenhower e do
Departamento de Estado. Este informe propiciaba un achegamento a Espa-
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ña sen cuestionar a continuidade de Francisco Franco, aínda que esixindo
reformas liberalizadoras.
Abríase, así, unha grande oportunidade para saír da grave situación económica, o Goberno español tiña que acordar coas autoridades americanas
o destino dos fondos e os programas de investimento que se executarían co
seu financiamento.
Durante os anos corenta reeditáronse publicacións e folletos –que gozaran de gran aceptación antes da Guerra– e que constituirían unha fonte
de primeira importancia para o estudo das actividades do sector primario.
Este tipo de follas divulgadoras foron moi utilizadas pola Delegación Nacional de Prensa e Propaganda franquista e o Ministerio de Agricultura, Pesca e
Alimentación para formar aos gandeiros
e agricultores, que na súa maioría eran
analfabetos e seguían mantendo prácticas
que procedían da Idade Media. Algúns dos
seus títulos eran Intensificación do cultivo
da pataca ou Tratamento do leite no fogar.
Na década de 1940, As Pontes benefíciase das políticas industrializadoras
impulsadas polo franquismo coa chegada de encaso, empeza a cambiar
lentamente o modelo produtivo e créase un tecido industrial que favorece
o crecemento da zona. A estimación de gando vacún roldaba nese momento
as 1.000 cabezas.

Un pequeno espertar na década dos cincuenta
Os acordos Hispano-americanos de 1953 do Pacto de Madrid fundaméntanse en tres grandes liñas:
1. Instalación de bases militares e outros equipamentos no solo español.
2. O Convenio defensivo de entrega de material de guerra de ee.uu. a
España.
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3. Axuda económica, concesión de créditos e axuda alimentaria.
A estimación das axudas ascende a uns 1.500 millóns de dólares entre
1953 e 1963. Tamén houbo doazóns de 129,4 millóns de dólares, procedentes
de organizacións católicas norteamericanas, que se distribuíron en España
por Cáritas.
Con todo, esta reestruturación non foi acompañada nos seus primeiros
pasos coa necesaria revisión dos procedementos hixiénicos que aseguraban
a produción de leite de calidade. Esta cuestión ponse de manifesto durante o ii Congreso Internacional Veterinario de
Zootecnia de 1951.
Foi a partir dos anos 50 cando a intervención estatal comeza a dirixir os seus esforzos a
controlar o leite, non somente a nivel produtivo senón tamén no aspecto sanitario, e tómase
como exemplo a extensión agraria americana.
En primeiro lugar, a mellora no control
sanitario do gando produtor de leite; en segundo lugar, baixo o amparo institucional de
centros lácteos para a recollida, o procesamento e a venda de leite.
O principal cambio sanitario produciuse
en 1950 coas campañas de saneamento gandeiro. En 1952 decrétase a creación de centrais leiteiras, a partir de devandito decreto
o leite de vaca destinada a consumo clasificouse en catro tipos: leite natural, certificada,
hixienizada, e conservada.
Estableceuse asemade a filtración e refrixeración do leite a menos de 8 graos, seguida do envasado definitivo en recipientes
La Voz de Galicia, 1957.
limpos e esterilizados, conservando en todo
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momento a temperatura a menos de 8 graos ata a súa entrega ao consumidor.
No ano 1955 apróbase a lei de Epizootias, inicio de probas para explotacións en todo o Estado (boe, 1955).
A finais dos anos 50 e principios dos 60 sinálase un novo punto de inflexión que favorece definitivamente a difusión e consumo de leite cunhas
características hixiénicas aceptables, dunha forma máis ou menos global,
aínda que afecta máis á cidade que ao medio rural.
Durante este período vanse levar a cabo uns cambios fundamentais no
tocante á mellora hixiénica do leite.
Gráfica 4. Produción láctea (1935-1985)
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Estes cambios non se plasman nun crecemento do consumo de leite,
pero si nun cambio na mentalidade dos consumidores de leite líquido. A
partir dese momento a venda de leite anúnciase como hixienizada.
A maior parte do leite que consumían os españois nesa década non era
obxecto de hixienización, por iso os consumidores adquirían leite cru, sen
transformar, e fervíana unha ou dúas veces nos seus fogares con obxecto de
destruír os elementos patógenos que puidesen conter e, aínda que a grandes liñas era similar á hixienización industrial, a súa garantía era menor.
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O novo perfil epidemiolóxico que foi emerxendo durante este período
aparece relacionado con melloras nas infraestruturas sanitarias, co aumento do gasto e das prestacións sanitarias. Respecto ao saneamento das vivendas, a mellora nas instalacións de auga corrente e retretes resulta obvia. En
1950 o 66 % das vivendas non contaban con auga corrente, en 1991, somente
carecían dela o 1,26 %. O mesmo ocorre coa instalacións de retretes: en 1950
era do 48 %, ao final da década redúcese ao 3%. Parece razoable atribuír
estes cambios ás chamadas «transición de riscos e transición da atención
sanitaria».
A transición desde os riscos máis antigos ligados a carencias primarias
(auga potable, eliminación de residuos, vivenda,
malnutrición, etc.) foi unha realidade. Os novos
avances, tanto a nivel produtivo como hixiénico,
reflíctense nas follas divulgadoras. En marzo de
1950 publícase Cortellos hixiénicos escrito por Emilia Pereda. Un panfleto de 16 follas, con fotografías
e gráficos, onde explica como se deberían construír
e acondicionar os edificios que se utilizarán para
cortellos.
En decembro de 1957 sae á luz Instalacións hixiéAnuncio do ABC, 1957.
nicas nas vaquerías, escrito por Ramón Olalquiaga
Borne. A cartilla de 15 follas fala da construción dos
edificios destinados ao aloxamento baixo teito dos
animais, temperaturas, esterqueiras, e os cortellos na
cidade. E as medidas a adoptar para o gando leiteiro
con períodos de longa estabulación, ás que corresponde a maior pulcritude e limpeza entre todas as
edificacións habitadas por animais.
As Pontes medra a un gran ritmo impulsada pola
industria e a extracción do carbón. A poboación
consumía leite tanto cru como fervido e abastecíase
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diariamente co leite que moitos veciños producían coas vacas que posuían.
Chama a atención a media de vacas por familia nos anos 50, que era de entre
2 e 3 vacas por familia. Ademais existía unha leitería na vila. Os seus propietarios non tiñan vacas, pero desprazábanse todos os días ata Espiñaredo
para ter leite fresco e así poder vendelo no seu negocio.
No concello atopámonos con que os veciños posuían vacas da raza autóctona amarela galega, a única que se podía ver naqueles tempos, e non era
moita a produción láctea que ofrecían. Ter gando era para moitos ponteses
o seu medio de subsistencia, e os que non utilizaban ao gando con esta finalidade facíano coa intención de mellorar a vida comercializando os produtos
que obtiñan das vacas e así completar unha maltreita economía familiar que
era o habitual na época.
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Eran moitos os veciños que vendían leite nas Pontes: Jesús Castro, Gregorio (Fontelimpa), Pilar Rodríguez, Pancho Corral, Baltasar, Pepe Bellas
(este último ademais era tratante de gando). Todos eles tiñan unha corte,
detrás das súas vivendas, onde gardaban e ordeñaban o gando. A xente da
vila só tiña que ir ás súas casas cun recipiente e alí os produtores medían e
vendían o leite das súas vacas.
A leitería estaba situada no 16 da Rúa Real e era propiedade de Severiano
Castro (1917-1977), natural do Barral. Este traballaba moendo dúas veces por
semana no seu muíño, que coa creación do encoro da Ribeira desaparecería
baixo as augas, polo que se trasladou onde hoxe podemos velo, aos pés do
«Puente dos Ferros». No devandito muíño tamén se dedicaba a tornear madeira.
Para dar sustento aos seus 10 fillos, Severiano decidiu abrir un negocio,
a leitería, onde a súa muller María Romero Refregada se ocupaba de manter
o negocio coa inestimable axuda das súas crianzas.
Na leitería tamén vendían as pezas de madeira que Severiano traballaba
no muíño. A porta da entrada estaba situada á esquerda da vivenda e, unha
vez dentro, os compradores baixaban uns banzos para acceder á leitería
familiar dos Castro-Romero e adquirir o leite.
As medidas máis utilizadas eran tres cuartos, medio cuarto ou cuartillos
e era habitual na época utilizar a famosa práctica da chamada «economía
de guerra» de augar o leite. Tras o muxido gardábase o leite nos recipientes coñecidos como leiteiras que adoitaban ser de aluminio. Existían certos
problemas de carácter sanitario e de malos cheiros provocados polo paso do
tempo do leite nas leiteiras.
Tras a prohibición da venda a granel, o leite comezou a distribuírse en
cántaros. Seguiuse coa venda a domicilio, pero con leite embotellado. Os
medidores adoitaban ser de latón, aluminio ou aceiro inoxidable.
Severiano era de bo padal e moitas veces adoitaba ir probar o leite que lle
vendían os propietarios das vacas e distinguía perfectamente aquel ao que
lle engadían auga, o que fora ordeñado o día anterior, ou o que empezaba a
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estar picado e non compraba este último a pesar de todas as escusas coas
que os seus provedores tentaban convencelo de que non estaba no certo. A
recollida do leite producíase na casa de Ledo, en Espiñaredo.
Como veremos a continuación, a familia non só efectuaba a venda na leitería senón que tamén a realizaba a domicilio. Os fillos de Severiano ían a
Espiñaredo a recoller o leite e adoitaban ir nunha bicicleta que o seu pai
preparara para levar as leiteiras na parte posterior. Todos os días desprazábanse para vender e repartir o leite fresco e que non se estragase, coa incomodidade sobre todo no inverno de ir por el polo camiño, hoxe engulido
pola explotación mineira, que no inverno se asolagada de auga e era todo
un bulleiral.
A maioría das veces os irmáns deixaban unha leiteira agachada detrás
duns mirtos, preto do local dos peóns camineiros na Casa, para non andar
cargando con ela. Adoitaban baixar unha leiteira á leitería e despois subían
outra vez a pola outra para repartila no Poboado das Veigas e A Casa.
A leitería pechou como consecuencia da prohibición da venda de leite
cru en 1960.

As bases para un novo século, anos sesenta e setenta
Os anos 60 e 70 estiveron marcados pola emigración do rural ás cidades.
A emigración interior superou o desprazamento de máis de 4,5 millóns de
persoas (sen contar os menores de 10 anos), dos que máis do 50 % abandonou a provincia onde residían e un 33 % procedía de municipios de menos
de 10.000 habitantes. Este feito, xunto coa emigración cara ao estranxeiro
e o desenvolvemento económico que dá comezo á industrialización en España, provoca que medre a natalidade e comece a desenvolverse unha clase
media feble ou case inexistente ata aquel momento.
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Gráfica 5. Crecemento da poboación en España (1930-1980)
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Fonte I.N.E.: Censos e padróns.

A venda de leite tal e como a coñeciamos (pequenas explotacións gandeiras) empezou a sufrir a competencia do leite saído das centrais leiteiras que
estaba envasada en botellas de cristal herméticas ou co revolucionario envase tetrabrik, que se implantou en 1961 por todo o mundo. A central leiteira
Larsa de Vigo foi pioneira en Galicia en promovelo co novo sistema de papel
folio de aluminio aséptico que permitía a conservación indefinida.
Non foi ata 1965 cando se estableceu un plan nacional contra a tuberculose e brucelose bovina e boa parte do leite era tratado previamente, ben
fose mediante pasteurización, esterilización ou transformación en leite en
po, o que minimizaba o contaxio ao ser destruído o mycobacterium bovis. A
partir dese momento a única posibilidade de contraer a enfermidade era
consumir o leite cru.
O 3 de decembro de 1964 fíxase a transición, pero non se fai efectiva ata 1
xullo 1965, cando queda prohibida a venda de leite non hixienizado nin esterilizado, asumindo as centrais leiteiras toda a produción.
Nestes anos fúndanse por toda o territorio galego cooperativas de gandeiros para abrir centrais leiteiras, este é o caso dalgunhas das firmas máis
recoñecidas na nosa comunidade como uteco (Unión Territorial de Coo-
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Anuncio de La Voz de Galicia, 1966.

perativas do Campo), actualmente Leyma, e a Cooperativa Forraxeira de
Negreira que se funda en 1968, actualmente Feiraco.
Seguindo as tendencias da época, en 1961, a fundación Alfonso Martín Escudero edita en Madrid un libro titulado El establo higiénico, preparado por
un grupo de científicos que traballan
para a fundación. Consta de 89 páxinas
e fai referencia a unhas normas para
estabular o gando vacún e así evitar as
perdas que ocasionan as malas condicións hixiénicas que ata o momento
existían. O libro ten 11 apartados, máis
unha memoria e orzamento, ilustracións e planos.
Nos tres primeiros apartados fálanos das razóns polas que hai que
construír un cortello hixiénico, da súa
importancia, das súas vantaxes e dos
erros que se comentían coa antiga for- Cartilla de 1961 da Fundación Alfonso Martín
ma de estabular as reses.
Escudero.
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Do apartado iv ao viii dáse unha pauta detallada a nivel construtivo de
como debe ser un cortello, as esterqueiras, os espazos funcionais e os seus
elementos. O apartado ix é unha bibliografía de libros de consulta. No apartado x están os gráficos e debuxos esplicativos. Proxectos tipo, coa súa memoria, planos e orzamentos atopámolos no apartado xi.
A mediados da década dos 60 deixáronse de editar este tipo de folletos e
manuais debido ao auxe dos medios de comunicación, sobre todo coa aparición da televisión. A mensaxe na publicidade da gran maioría de centrais leiteiras é moi clara desde ese momento: o leite está pasteurizado e hixienizado.
Os pactos entre España e ee.uu. asinados na década dos 50, xa comentados, non deixaron ás Pontes á marxe das axudas alimentarias para a poboación. A repartición de leite en po, e de queixo Cheddar, comezou en 1960
nos dous colexios que había na vila (Santa María e o Colexio Calvo Sotelo,
que despois pasou a chamarse Colexio de Endesa e agora acolle o Conservatorio de Música). Este leite entregábase en grandes bidóns e só había que
engadirlle auga e quentalo.
A hora de entrada aos colexios era ás 10:00 h e ás 12:00 h. tiña lugar o recreo, onde se repartía o leite en po e unha porción de queixo. No Colexio Calvo Sotelo o leite preparábase nas cociñas do propio centro e era repartida por
dona Pura, a Sotilla. O colexio poñía á súa disposición os vasos, algo que non
ocorría no outro centro (Santa María), onde todos os nenos tiñan que levar un
vaso da casa e alí o leite que se consumía nos recreos era repartida por dona
Antonia «de Cedeira» que o traía preparado da casa en dúas potas grandes.
Ela vivía enfronte do colexio, precisamente onde hoxe se atopa o edificio da
librería Jaime.
Respecto ao sabor, as discrepancias seguen moi presentes na actualidade, pois son moitos os que aínda apostan polo leite cru como mellor opción.
O leite deixou de fornecerse nos colexios no ano 1967.
As Pontes nesas décadas industrialízase por completo coa central térmica e a explotación da súa mina, o que carrexa que se abandone a gandería e
a agricultura practicamente na súa totalidade.
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O Establo Hixiénico
Arquitectura popular; evolución dos establos, orde e hixienización.
En Galicia, como en todas as rexións, a arquitectura popular vén marcada por catro factores: as condicións climáticas, os materiais dispoñibles, a
tradición construtiva e a orografía do terreo.
O clima atlántico característico pola súa gran pluviosidade e humidade
durante todo o ano, xunto a unha temperatura moderada, favorece o uso de
materiais estables á auga.
A construción tradicional galega, en xeral, caracterízase pola súa sinxeleza, firmeza e funcionalidade. Destacaba o dominio da cantería: muros de
cachotería, sillería ou perpiaño, así como o uso do granito, material moi
abundante no territorio que se empregaba no reforzo das esquinas e a
construción de ocos.
A madeira –principalmente carballo, piñeiro e nogueira– é o outro elemento tradicional, empregado para as solucións estruturais horizontais
(trabes e forxados), tabiques interiores e tamén para a execución das carpinterías exteriores e interiores.
A casa galega adoitaba dispoñer de dúas entradas; unha porta na fachada
frontal e outra na posterior unidas por un amplo corredor e cunha distribución interior absolutamente funcional. Os muros exteriores eran de pedra
basta sen revogar e a cuberta a dúas augas. As construcións menores eran
o cortello ou a corte, a porqueira e o forno que adoitaban ir encostadas á
vivenda nas casas dunha única planta. Nas vivendas de dúas plantas adoitaban estar situados na planta inferior, cunha entrada desde o exterior e outra
desde o interior da vivenda, realizándose este acceso pola cociña.
Nos cortellos, o piso estaba a unha cota máis baixa que o resto da edificación para evitar a entrada de esterco e sucidade á vivenda. Xeralmente,
os cortellos eran baixos de teito, húmidos, escuros, onde o aire e a luz non
podían entrar máis que pola única porta existente e, en ocasións, algunha
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pequena xanela que adoitaba estar pechada. No devandito espazo gardábanse
todos os animais que había, mesturándose e sen diferenciar dentro do cortello as zonas de muxido e paritorio.
Sobre o teito do cortello estaban os dormitorios e, nalgúns casos, o baño.
Con esa disposición favorecíase o aproveitamento da calor que desprendían
os animais e as súas feces.
Os cortellos que se construían anexos ás vivendas compartían as mesmas deficiencias que os que estaban integrados nelas. Estas deficiencias de
ventilación e iluminación, xuntos coa escasa ou ausente hixiene, favorecían
o desenvolvemento e propagación de enfermidades entre animais e a súa
transmisión aos seres humanos.
A partir dos anos 50 principiou a producirse un cambio: comezou a tomarse conciencia da importancia da hixiene. Como se viu anteriormente,
durante esta década publicáronse folletos e manuais divulgativos enfocados
a formar os gandeiros e agricultores. Isto supuxo que as vellas vacarizas se
foron reformando, os muros de cachotería recebáronse, botáronse soleiras
de cemento armado, abríronse ocos para ventilar e iluminar, e ordenouse o
espazo para evitar amoreamentos, existindo lugares específicos para cada
tarefa.
Os novos cortellos supoñen un cambio no seu concepto tanto construtivo como funcional. Constrúense exentos da vivenda, dótaselles de máis
iluminación, ventilación e auga, tanto para a subministración dos animais
como para baldear as instalacións, o chan deixa de ser terra pisada e pasa
a ser unha soleira de formigón, para conseguir así unha mellor retirada do
esterco, colócase saneamento, para a retirada dos ouriños e augas negras,
as paredes e muros realízanse con bloques de formigón ou ladrillo que se
encalan ou receban, e o espazo interior repártese en zonas diferenciadas
segundo o seu uso, por exemplo: gando, muxido e crianza.
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Casa tradicional galega, Abeas, Roupar. Lugo.
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O establo hixiénico segundo a Fundación Alfonso Martín Escudero
Como xa se apuntou, a Fundación Alfonso Martín Escudero, na súa cartilla El establo higiénico, dá as claves de que é e como se pode chegar a ter un
cortello hixiénico.
Segundo o devandito manual, un cortello hixiénico «é aquel en que os
animais teñen unha temperatura adecuada, unha atmosfera sa, unha boa
iluminación, unha boa ventilación regulada e un sitio para cada animal limpo e acondicionado, onde estes poidan comer e descansar sen molestarse
uns a outros. Neste cortello os animais están en condicións hixiénicas favorables, as defensas do seu organismo aumentan considerablemente e en
cambio diminúen as enfermidades. Non se contaxian uns a outros e neste
ambiente confortable as súas producións aumentan dunha forma considerable».
Tamén se dan as pautas de «como construír un cortello hixiénico».
1. Orientacions xerais
—	«Constrúe o cortello fóra da vivenda». Aconsella dispoñer o cortello a
certa distancia doutros edificios para desta maneira poder abrir xanelas en calquera das súas paredes, evitar malos cheiros na casa e impedir o contaxio de enfermidades entre animais e humanos. Ademais,
recomenda que non sexa moi lonxe da vivenda por funcionalidade.
—	«No Norte de España orienta o cortello cara ao Mediodía», para así
obter o máximo de luz e evitar os ventos fríos e húmidos do norte.
— «Pon ao cortello un chan ou piso chairo, impermeable e cunha lixeira
inclinación, e construído un pouco máis elevado que o do exterior»:
Isto supón unha facilidade de limpeza e posibilidade de baldeo, ao
mesmo tempo que evita a entrada de auga do exterior. Como material
máis recomendable menciónase o cemento.
— «Cobre as paredes con cemento ata unha altura de 1,5 m, aproximadamente, e máis arriba revocadas con cal». Estas indicacións tamén son
para facilitar a limpeza e baldeo.
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— «Pon ao cortello ceo raso ou teito». Indica que se debe dispoñer a unha
altura nunca inferior de 2,5 m sendo a altura recomendada de 3,5 m. A
cámara de aire entre o ceo raso e o tellado axuda a regular a temperatura do cortello, e débense empregar materiais incombustibles e de
superficie interna lisa para evitar a acumulación de po e microbios.
— «Constrúe as portas do cortello de dobre folla». Recomenda follas da
porta horizontais, para así poder ter pechada a inferior mentres a superior está aberta, o que mellora a iluminación e a ventilación. Deben
abrir cara a fóra e colocarse a feixes exteriores de dimensións 1,201,30 m. de ancho aumentando a 2,20-2,50 m. se van entrar carros.
2. A iluminación do establo.
— «Pon ao cortello xanelas amplas e laterais para que entre a luz». Importancia da iluminación, xa que a luz do sol é fonte de saúde e de
enerxía.
— «Por cada vaca 0,3 m2 de superficie de xanelas».
— «Un m2 de superficie de xanelas por cada 20 m2 de chan aproximadamente».
— «A súa colocación tamén ten importancia». Deben ser máis anchas
que altas. Colocaranse no bordo interior do muro, abrirán cara a dentro, estarán fixas sobre o eixe inferior e instalaranse a unha altura do
chan comprendida entre 1,30 e 1,50 m.
3. A ventilación do establo.
Este é unos dos factores fundamentais na hixiene do gando. Conséguese
instalando uns orificios de entrada e saída de aire en comunicación co exterior.
Os buracos para a saída de aire viciado deberán abrirse na parte superior
das paredes, pero é máis recomendable que esta saída de aires se efectúe
por medio de chemineas. Os de entrada de aire fresco abriranse a unha altura a 0,30 m do chan aproximadamente, favorecendo así unha ventilación
natural. No caso de que a saída de aire se produza mediante chemineas, as
entradas de aire poderían situarse a unha altura do chan entre 1,30 – 1,60 m.
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No caso de cortellos nos que os animais estean dispostos nunha soa fila,
as entradas de aire situaranse ao carón e, no lado oposto, estarán as chemineas ou buracos de saída.
4. Distribución das superficies do cortello e disposición do gando.
Unha distribución cómoda e hixiénica dun cortello debe constar das seguintes zonas: corredor de alimentación, pesebres, praza para cada animal,
canle de desaugadoiro de ouriños e augas de limpeza, corredor de servizo,
e local para tenreiros.
Ademais destas partes fundamentais hai que ter en consideración outras
complementarias: bebedoiros, paridoiro, touril, almacén e sala para preparación de pensos.
A distribución do gando no cortello pode ser nunha soa fila ou en fila dobre. No primeiro caso, pode ser co pesebre encostado á parede ou con este
separado da parede polo corredor de alimentación. No caso da colocación
dos animais en dobre fila poden estar cola con cola ou cabeza con cabeza.
A superficie para cada vaca debe de ser de entre 2–2,5 m. de longo por
1,10–1,40 m. de ancho, dependendo do tamaño dos animais.
É necesario que os animais estean suxeitos na súa praza e é conveniente
que as prazas estean separadas mediante tubos de ferros.
Os pesebres poden ser de dous modelos: o modelo alto e o modelo baixo.
É máis conveniente o alto cando non se saca o esterco todos os días. Recoméndase construílos en cemento con superficie lisa e pendente aproximada
do 5 % para facilitar a limpeza.
Tamén hai que reservar unha zona para o paridoiro, así como un espazo
para os tenreiros.
Se se ten touro, entón o cortello incluirá un touril.
Os cortellos tamén deberán dispoñer de bebedoiros dentro ou fóra.
Ademais de todas estas pautas para construír un cortello hixiénico, na
cartilla da Fundación Alfonso Martín Escudero, tamén se dan as indicacións
de como construír a esterqueira, un elemento moi importante dentro dos
cortellos.
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Fala de como o esterco non se pode almacenar en calquera lugar, xa que
é prexudicial para a saúde dos animais e tamén para a dos seres humanos.
Por tanto, é necesaria a construción dunha esterqueira que debe realizarse
con paredes de cachotería e piso de formigón, sendo ambos os dous impermeables. Tamén cómpre que sexa cuberto e debe colocarse «nun plano
inferior ao do cortello e en sentido oposto aos ventos máis frecuentes da
comarca».
Xunto coas indicacións e recomendacións de como debe ser un cortello
hixiénico e os seus espazos funcionais, o folleto inclúe algúns proxectos tipo
de cortello que serven de exemplo para facilitar unha mellor comprensión
de toda a información achegada.

O Establo Hixiénico das Pontes
A edificación que orixinou este traballo de investigación é un antigo cortello situado na rúa Capela 37 das Pontes de García Rodríguez. A súa construción data de 1961.
A xeometría da súa planta é un paralelogramo de dimensións exteriores:
5,30 x 6,47 m, con orientación norte-sur.
A fachada norte é a fachada principal e dá á rúa Capela. Na súa orixe
constaba de dous ocos de acceso ao edificio: unha porta para persoas situada á dereita e outra porta para o gando vacún á esquerda. Estaban realizadas
en carpintería de madeira. Hoxe en día só se conserva o oco en fachada da
esquerda (a entrada para o gando) e cambiouse a carpintería de madeira por
unha metálica.
Nesta fachada destaca o beirado construído con laxa de formigón e ladrillo, de 0,53 m de fronte e onde se pode observar a inscrición: «ESTABLO
CONSTRUÍDO POR DONATIVO DE LA FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO». Ditas letras foron pintadas por Anselmo Corral, primoxénito de
Francisco Corral Fresco, dono do cortello hixiénico.
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A fachada sur, a posterior, ten unha porta que dá á zona restante de parcela sen edificar. Presenta un oco no seu lado esquerdo. Por esta porta era
por onde se sacaba o esterco xerado polos animais e se depositaba a uns
metros de distancia do cortello.
O alzado oeste atopámolo acaroado a un muro de cachotería pertencente
á antiga vivenda, á que o cortello estaba anexo.
Na fachada este pódese observar o que en orixe foron 2 ocos de xanelas
(1,00 x 1,00 m), xa que na actualidade só hai un oco debido a que o outro se
atopa tapiado. Estaban realizadas en carpintería de madeira, colocadas a
feixes interiores e abríanse cara ao interior. Nesta fachada aprézase que o
muro non chega ata a cuberta, senón que se deixa un espazo de separación
entre ambos para facilitar a ventilación. Esta disposición foi unha modificación do cortello realizada xa tras a súa posta en marcha e que se debeu a que
coa anterior cuberta se producía moita humidade no interior.
A cuberta do cortello é unha cuberta a unha auga con pendente cara ao
sur.
A estrutura do edificio consta dunha cimentación composta por unha
soleira de formigón en masa. Os muros exteriores son muros de carga e
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construídos con dobre ladrillo oco (8x18x33 cm), colocado a panderete e recebadas con cemento polo interior e o exterior.
Os vans dos ocos en muros soluciónanse con cemento armado.
A primeira cuberta que tivo o cortello consistía nunha cuberta plana resolta mediante unha laxa de formigón. Esta cuberta substituíuse por unha
de estrutura metálica que se apoia sobre os muros de carga. O recubrimento é unha chapa grecada metálica.
Nunha análise comparativa entre este cortello e o cortello hixiénico segundo a cartilla publicada no seu día pola Fundación Alfonso Martín Escudero podemos ver que varias das pautas e recomendacións que se inclúen
no manual non levaron a cabo no cortello das Pontes.
No referente ás orientacións xerais que explica a cartilla, o cortello construído nas Pontes si se edificou fóra da vivenda, pero non exenta desta, senón que é un anexo. A orientación cara ao seu mediodía correspóndese coa
fachada posterior.
O chan está formado por unha soleira de formigón e as paredes interiores recebadas con cemento, en cambio non se puxo ceo raso (si se respectou
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que a altura libre interior non fose inferior a 2,5 m). As portas eran de dimensións similares ás recomendadas, pero colocadas a feixes interiores no
canto da feixes exteriores.
En canto á iluminación, as dúas xanelas que tiña o cortello cumprían cos
requisitos de superficie de xanela necesarias por vaca (só había dúas vacas
no cortello) e por m2 de chan (o cortello ten unha superficie aproximada de
35 m2).
Eran cadradas, no canto de rectangulares, pero si estaban colocadas a
feixes interiores e abrían cara a dentro.
A ventilación mecánica recomendada no manual non se tivo en conta
neste cortello, unicamente existía a ventilación polas xanelas e o oco de separación entre o muro e a cuberta, que era insuficiente para a gran cantidade de humidade que había no cortello.
A nivel de distribución da superficie do cortello e disposición do gando,
o cortello das Pontes segue varias das recomendacións da cartilla. O espazo
divídese en diferentes zonas segundo a súa funcionalidade: existe un corredor de alimentación (ao longo do muro leste), os pesebres, unha praza
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para cada animal (estaban separadas mediante unha barra metálica colocada lateralmente), os bebedoiros e un lugar para o muxido. Francisco Corral
reservou un espazo para outros tipos de animais que posuía.
O sumidoiro de auga. Aínda que o cortello non dispoñía de auga corrente si contaba coa proximidade dun pozo que se atopaba na parte posterior
da vivenda anexa ao mesmo. Dispoñer de auga é fundamental para a limpeza do cortello e poder arrastrar con ela os restos de comida e deposicións
do gando.
Para o almacenamento do esterco colócase unha esterqueira na leira detrás da vacariza, afastando así os cheiros e problemas de saúde que conleva
a súa acumulación. Pero pronto se atoparon co problema para o devandito
almacenamento debido ao gran volume de esterco que producían as dúas
vacas.
O cortello mantívose aberto durante un breve período de anos. En 1967
cesou o seu funcionamento, dous anos despois do falecemento de María
Rey, esposa de Francisco Corral e encargada principal do cortello.
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Dous personaxes imprescindibles. O Alguacil e o Veterinario.
Don Francisco Corral Fresco máis coñecido como Pancho, o Alguacil,
foi un home serio e moi recto. Natural de Gondré parroquia do Freixo (As
Pontes), naceu en 1910 e faleceu en 1992.
Tivo catro fillos coa súa muller María Rey Sueiro: Anselmo, Adelina, Manuel e José Luis.
De mozo traballou como carpinteiro acompañando a un canteiro ata que
estourou a Guerra Civil e o chamaron a
filas, na segunda substitución polo lado
nacional. Durante a contenda en Villalpando (Zamora) perdeu o dedo polgar,
un desafortunado acontecemento que o
converteu en mutilado de guerra e que
lle permitiu regresar ás Pontes onde se
fixo alguacil. O seu fillo José Luis, conserva o recordo de que José Pico Blanco,
pai de Toñito de Fermina e que naqueles
anos era secretario xudicial no concello
das Pontes, lle dixo que fose ao Concello D. Francisco Corral Fresco.
para preguntar se podería desempeñar
algún traballo.
Aquel ano o alcalde das Pontes era don Jesús López López e foi quen o
nomeou alguacil, que significa lugartenente ou ministro de xustiza, función
de subalterno que executa ordes dos xulgados e tribunais conforme ás leis,
e cuxo único requisito para o cargo era saber ler e escribir.
Anos despois na pensión Casa Soto –sita na avenida de Galicia– coñece
a Mariano, un novo xuíz chegado ás Pontes grazas ao que saberá do noso
outro personaxe imprescindible, Amancio González Mallo, con quen forxa
unha grande amizade.

298

O Establo Hixiénico das Pontes
Javier Barcón Vázquez

Amancio González Mallo (1920-2002)
natural de Dehesas, O Bierzo, provincia
de León. Fillo de mestres e o maior de 4
irmáns. O pai de Amancio foi alcanzado
por unha bala perdida durante a Guerra
Civil que lle causou a morte. A súa nai,
tras o falecemento do marido, marcha a
León cos seus catro fillos. Entre o soldo
de mestra e a pensión de viuvez que quedou puido sacar adiante a familia.
Amancio decantouse por estudar Veterinaria, unha das tres carreiras que D. Amancio González Mallo.
naqueles anos se podía cursar na capital
leonesa, xunto a Enxeñaría e Administración.
Unha vez terminada a carreira, lograda a súa oposición con 22 anos e
debido a súa paixón polo gando vacún, desprázase a Pitín (Ourense). En 1948
eses mesmo interese lévao ás Pontes. Anos máis tarde casa con Mercedes de
la Fuente coa que ten 3 fillos: Fernando, César e Javier.
Durante varios anos desenvolve parte da súa vida laboral na vila. Como
home culto e entregado á súa profesión, abandeira técnicas revolucionarias
que se implantaban cos avances veterinarios como a inseminación artificial
para mellorar a raza promovida Dirección Xeral de Gandería e a Axencia de
Desenvolvemento Gandeiro. Esta política iniciada en 1969 mediante a importación e cesión a particulares de reprodutoras e a compra de sementais,
para incorporalos aos centros de inseminación artificial, con tres centros
que había no concello; un no Freixo e outros dous na vila situados no Chamoselo e na rúa Alexandre Bóveda. Coa mellora da especie na que estaba
empeñado, levou a Santiago de Compostela un boi propiedade de Fernando
Rochela –veciño de Espiñaredo– chamado Nitramon para presentalo a un
concurso que se celebraba na feira do gando, no que Rochela foi premiado
como dono do animal e Amancio como o seu veterinario.
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Centro de inseminación artificial de Chamoselo

Centro de inseminación artificial do Freixo.
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Centro de inseminación artificial da rúa Alexandre Bóveda.

En 1961 Amancio González convence o seu amigo Francisco Corral e a
súa esposa para construír un establo hixiénico anexo á vivenda familiar, que
sería subvencionado pola Fundación Alfonso Martín Escudero. Grazas aos
seus bos oficios e aos contactos que mantiña conseguirá a doazón.
Ese mesmo ano tamén foi o impulsor dunha charla gandeira que se organizou nas Pontes e cuxos relatores formaban parte do equipo veterinario
da Fundación Alfonso Martín Escudero.
La Voz de Galicia do martes 27 de xuño do 1961 informa do evento:
Próxima charla gandeira nas Pontes
Mañá martes ás nove da tarde, ten anunciada a súa charla de gandería
na nosa vila o equipo veterinario da Fundación Alfonso Martín Escudero, que vén realizando unha campaña de divulgación gandeira, sobre
os temas; Distomatosis Hepática, Hipodermosis Bovina ou Hixienización de cortellos.
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Os conferenciantes falarán no Cinema Hispania desta localidade,
no cal pasarán unhas diapositivas demostrativas dos temas indicados
sendo a entrada á sala totalmente gratuíta para o público.
Polo interesante do contido desta divulgación, é de esperar asistan
a esta charla gran número de gandeiros do noso concello e comarca,
pois sabido é a importancia destas demostracións, que cos seus ensinos tenden a mellorar as especies do gando. Repartiranse aos asistentes folletos explicativos dos temas para tratar, para mellorar a súa
compresión.

En 1972 Amancio González Mallo múdase a Brión (A Coruña) para
poder dar uns bos estudos aos seus
fillos e establece o seu negocio en
Santiago de Compostela.
Alí coñece a moitos gandeiros da
zona e colabora na cooperativa forraxeira, que se creou uns anos antes, para producir pensos co obxectivo de mellorar a produtividade do
gando. Coa súa chegada e a doutros
membros igual de ambiciosos, pretenden expandir as actividades ata
ese momento realizadas na cooperativa e comezan a tratar e comercializar o leite que producían. De aí
nacerá Feiraco.
Xubílase con 70 anos e falece o
25 de xullo de 2002 en Santiago de
Compostela.
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A Fundación Alfonso Martín Escudero
Para entender a orixe da Fundación Alfonso Martín Escudero temos que
coñecer o carácter e pensamento do mecenas que a fundou. Un home enigmático e autodidacta que durante a súa dilatada vida tivo sempre un extraordinario respecto e admiración por aquelas persoas que dedicaban a
súa vida ás diferentes ramas do saber humano.
Consideraba que o maior drama dunha persoa, o que lle impedía o seu
verdadeiro desenvolvemento, era non ter acceso por falta de medios económicos á cultura e á formación. O seu maior pesar foi non poder chegar a
ter durante a súa mocidade a posibilidade de formarse e adquirir coñecementos.
Con estas palabras deixa claro a súa declaración de intencións:
O diñeiro estancado vale pouco, se o conservamos estancado, sen fertilizar actividades, e... Cales son as máis nobres? As do espírito, pois
niso pensou, se alguén puidese proporcionarnos un invento ou un arbitrio científico para producir máis trigo ou para mellorar a cabana
mediante novos abonos ou sementes, ou por seleccións inéditas, faríase un gran ben á Patria. O seu esforzo acumulado debe servir para
impulsar e premiar uns estudos directos, eficaces, das Ciencias da Natureza e tamén para axudar na medida do posible aos economicamente débiles que se achen dotados de facultades extraordinarias.

A idea tíñaa clara, pero a súa única dúbida sería se poñer en marcha a
Fundación antes ou despois do seu falecemento, por iso asesorouse con
grandes amigos e todos aconsellaron que o fixese antes, que non esperase
ata morrer, que a Fundación podería determinar vantaxes urxentes e que a
súa experiencia administrativa podería prestarlle nos seus primeiros pasos
un estimable concurso. Testamentariamente xa a tiña creada. Despois de
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Publicación do B.O.E do 27 de febreiro 1958

asegurar o futuro da súa nai, aínda
viva, e das súas irmás para vivir con
folgura, lanzouse ao proxecto para
contribuír ao ben da comunidade
nacional.
Para iso, non escatima esforzos
materiais e persoais ata conseguir, o
27 de xuño de 1957, constituír a Fundación Benéfico-Docente que leva o
seu nome, clasificada como Funda- Logotipo da Fundación Alfonso Martín Escudero.
ción Privada baixo o protectorado
do Ministerio de Educación o 4 de
febreiro de 1958 (publicado no boe o 27 de febreiro de 1958). Unha institución sen ánimo de lucro, de carácter particular e privado, natureza permanente e nacionalidade española, benéfico-docente co n.º MAD-1-2-105 e
inscrita no Rexistro de Fundacións cun capital inicial de cincuenta millóns
de pesetas, capital que se irá incrementando nunha cantidade nunca inferior aos dous millóns de pesetas cada ano.
A Fundación reflicte claramente a súa gran preocupación e afán polo
desenvolvemento persoal a través da formación: fomentar a investigación
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Constitución da Fundación. Fotografía do xornal ABC do 23 de marzo de 1958.

e a ampliación de estudos superiores, conceder premios e distincións a
grandes traballos referidos á ciencia e á investigación, á paz, ao progreso,
á cultura e ao benestar da humanidade. Conceder axudas económicas para
estudos de ensino superior e conceder axudas a obreiros non cualificados
que desexen capacitarse profesionalmente.
O padroado fúndase con 5 vogais natos e 7 electivos que administrarán os
concursos ou concesións de beneficios da Fundación. Os vogais natos serán
o presidente do Consello Superior de Investigacións Científicas, o subsecretario de Educación Nacional, o director xeral do Contencioso do Estado
e o reitor da Universidade Central, e o electivos D. Pedro Nieto Antúnez (almirante), D. Francisco Gómez Xordana (avogado do Estado), D. Rafael Núñez
Lagos (notario), D. Francisco Galván Cabanas (avogado do Estado), D. Emilio
Lamo de Espinosa, D. José María Rivero de Aguilar, D. Manuel Vasallo Vales
e o secretario D. Fernando Jiménez Albéniz.
A Fundación dirixiuna Alfonso Martín Escuredo persoalmente ata o seu
falecemento o 2 de marzo de 1990, facendo entrega de gran dedicación e
cuantiosas doazóns materiais.
Hoxe en día, a Fundación Alfonso Martín Escudero segue co seu labor
e os seus principios seguen sendo os mesmos que promoveu o seu fun-
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D. Alfonso Martín Escudero.

dador: fomentar a investigación e a ampliación de estudos superiores, así
como conceder premios, distincións e axudas en todas aquelas Ciencias
da Natureza que conduzan á creación e mellora de elementos vitais para a
prosperidade de España e o benestar dos españois, especialmente en materia de agricultura e acuicultura; conceder axudas económicas a traballadores necesitados de cualificación que desexen especializarse cursando
ensinos de formación profesional; desenvolver e apoiar actividades relacionadas coa formación de dirixentes públicos e privados e outras para
o mellor coñecemento e perfeccionamento das institucións xurídicas e
políticas españolas.
Na súa orixe a Fundación atopábase en rúa Pintor Rosales n.º 16, en Madrid, agora a súa sede está na rúa Brasil n.º 30, en Madrid.

O home que está detrás da Fundación
Alfonso Martín Escudero naceu a comezos do século xx, o 10 de xuño
de 1901, en Brihuega, un pequeno lugar da provincia de Guadalaxara, e foi
o segundo de oito irmáns. Tocoulle vivir nun século marcado por guerras e
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posguerras que conlevaron grandes cambios tanto políticos como sociais.
Acontecementos que forxan o carácter dun home con grandes inquietudes
persoais, moi crente, e que soubo adaptarse aos cambios, sempre consciente de que a vida é un reto fixo e unha concatenación de esforzos tenaces co
fin de lograr os seus obxectivos.
Dos cinco aos once anos cursou o Ensino Primario. Á idade de doce anos,
polas necesidades da súa familia, púxose a traballar en Zamora onde o seu
pai ao ser funcionario público estaba destinado.
Os seus primeiros traballos inflúen
moito na vida de Alfonso, dadas as similitudes posteriores na súa vida adulta. Na
firma zamorana Las Tres Tiendas comeza a súa andaina laboral (empresa fundada en 1909 por Joaquín Lorenzo que
comercializaba tecidos). Alí traballou de
dependente e fixo o percorrido contrario
a Joaquín, que antes de fundar a súa em- Anuncio almacéns Simeón, 1934.
presa traballou nos Almacéns Simeón no
seu Ferrol natal. Alfonso, en cambio, despois dunha estancia en León, á idade
de dezaoito anos marcha a Santiago de Compostela, onde estivo ata os 21
anos traballando de comerciante téxtil para os almacéns referentes en toda
Galicia: Almacéns Simeón. Operou como delegado local e estableceu férreas
conexións comerciais con importantes empresarios cataláns.
Da man da saga téxtil Simeón García de Olalla e da Riva nace o Banco
Simeón. José Nieto Ozores, un empresario relacionado co banco, foi o que
expandiu a marca fóra da rexión, levando a Alfonso a Barcelona para convertelo no distribuidor dos tecidos comprados pola marca.
Alfonso decide irse da empresa voluntariamente e queda en Barcelona
para formar unha sociedade de venda por xunto de tecidos. Pois el cría que
o fácil era vender o xénero e a máis áspera tarefa era producilo. Na súa estancia en Cataluña asóciase e faise copropietario dun Casino.
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Pero a vida non foi tan sinxela para este personaxe, pois cando estaba a se
abrir paso na vida estoura a Guerra Civil. O 23 de outubro de 1936 é apresado
e encarcerado no cárcere do Coto (Xixón) tendo que realizar traballos forzados. O seu encarceramento debeuse posiblemente a que era representante
patronal nun dos antigos Xurados Mixtos. A súa excarceración prodúcese
tras a liberación de Xixón por parte das Brigadas Navarras (unidades do
exército do xeneral Franco) o 21 de outubro de 1937.
Alfonso saíu do cárcere sen unha peseta, os seus aforros tamén desapareceran.
Volveu ao traballo en Cataluña e outravolta a comezar. Reintegrouse,
como apoderado xeral e cunha participación no negocio, ás tarefas ás que
estivera vinculado vinte e un anos e non tardou en facer diñeiro de novo.
En 1951 viaxou a Cuba para pasar uns días debido a que sentía canso e
faláranlle do clima da illa caribeña. A súa estancia durou catro anos. Alí a
súa actividade económica foi moi diversa, pero doutra volta os problemas
políticos e sociais arrastrados pola ditadura de Batista e o primeiro intento
de derrocalo de Fidel Castro, fan que deixe a illa e viaxe a Brasil no ano 1955.
Elixe a cidade de São Paulo para fixar a súa residencia, a pesar da grande
inestabilidade política no país. En 1958 liquida case todos os seus negocios,
pero el segue xestionando desde Brasil a Fundación á que dá nome. Anos
despois o país empeza a entrar nun ciclo máis próspero e Alfonso atopa
estabilidade e embárcase en novos proxectos empresariais.
Contraeu matrimonio con dona Lucía Lavandeira Espiña, que falece o 21
de xullo de 1979. Non tivo fillos biolóxicos, pero si unha filla adoptiva, Branca
Antonia Martín Escudero, nacida e criada en España. O 16 de xullo de 1986
aos seus 45 anos de idade é adoptada por Alfonso. Faina a súa herdeira universal.
O 1 de outubro de 1966, no Decreto 2642 asinado por Francisco Franco,
distíngueselle coa Gran Cruz da Orde de Isabel, a Católica.
Alfonso Martín Escudero morre o 2 de marzo de 1990 na cidade de São
Paulo.
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En 1976 concédenlle a Gran Cruz de Alfonso X, o Sabio.

Tras este breve repaso pola súa vida máis
persoal desenvolveremos agora o labor que
desempeñou Alfonso en diversas fundacións e
empresas.
A súa vida está marcada por grandes fitos
tanto persoais como profesionais. Na súa faceta
laboral pensaba de si mesmo que a Providencia
lle dera o don da intuición para os negocios: «A
ciencia está nos libros, eu non a coñezo, e cheguei a crer que a profesión de home de empresa
non se estuda en ningún centro docente». Non
estaba falto de razón.
Dentro do complexo empresarial que posuía tamén se dedicou á minería e máis concretamente á extracción de pirita de ferro, Esquelas no xornal ABC, tras o finamoi demandada en Europa despois da ii Gue- mento de D. Alfonso.
rra Mundial.
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Na serra de La Atalaya, en Almería, atopamos desde
comezos do século xx explotacións mineiras de ferro,
pero a nós impórtannos as explotacións activas entre
1953 e 1958. A Estatística Mineira e Metalúrxica de España (emme) vai recoller algunhas breves recensións da
zona do noso interese. A máis extensa é a primeira, de
1953, anunciando que «se renovou a explotación do chamado Coto Peón de Lubrín. O novo explotador é a empresa Alfomero S.A. (Alfonso Martín Escudero Sociedade Anónima) formada por entusiastas elementos, con
medios económicos poderosos». Alude tamén á importante localización do xacemento, á boa calidade do seu
mineral e, como non, ao difícil e custoso transporte.
O transporte do mineral realízase por estrada para
o embarque polo porto de Almería e en ferrocarril ao
porto murciano de Águilas, onde Alfonso crea unha
empresa subsidiaria de transporte mineiro –Transporte de Minas– e participa na empresa cupa Pedras s.l.
Durante estes anos a produción aumentou ata chegar ás 69.028 t. A partir de 1959 desaparece toda mención ao Coto Peón na emme.
O arrendamento das minas de Coto de Peón é
a favor da empresa Minas de Hierro Alfomero, S.A.,
que se constitúe en Madrid como Sociedade Limitada o 21-02-1953. O contrato de arrendamento estipula
unha duración ata o 31-12-1958 a un prezo de 5 pesetas
por tonelada de ferro extraída. O 25-08-1953 elévase a
público en Málaga o contrato, pero para daquela Minas de Hierro Alfomero transformárase en Sociedade
Anónima pasando o seu capital social de 1 a 3 millóns Novas do xornal ABC dos
anos 60.
de pesetas.
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A concesión extínguese o 30 de abril de 1959. Aínda hoxe consérvanse
edificacións da explotación como vertedoiros e tremoias de pedras, que
descendían desde a explotación ata ao bordo da estrada que une o Chive
con Librín, onde na gran tolva de cachotería se cargaban os camións na
etapa de Ferros Alfomero.
Como xa mencionamos varias veces e dentro da
súa obsesión pola docencia, Alfonso Martín Escudero membro da obra do Opus Dei crea tamén en
1958 a Fundación Tajamar para financiar o proxecto dun colexio de D. José María Escrivá de Balaguer; que pasa a converterse no principal proxecto da Fundación.
Elixiu o barrio madrileño de Vallecas en Madrid, ao ter unha situación de pobreza e falta de Inauguración do colexio Tajamar en 1967.
traballo agravada co baixo nivel cultural. Quixo
que se crease un centro educativo que axudase a persoas a saír desa situación, xa que o barrio estaba marxinado polos plans de educación e non
existía ningún centro educativo de Ensino Medio.
Os arredores eran escampados, vertedoiros e chabolas. Era un barrio en
pleno crecemento urbanístico onde se establecía moita poboación inmigrante.
En 1959 cómpranse uns terreos e comézanse a construír as residencias
de profesores, o edificio central e o edificio polivalente. A Fundación implicouse na promoción ante a negativa das institucións para dar comezo ás
obras xa que a zona carecía de saneamento, auga e electricidade. Segundo
os datos oficiais había máis de 12.000 os nenos sen escolarizar.
O arquitecto dos edificios é D. Cesar Ortiz Echagüe, tamén membro do
Opus Dei, que acompaña o 1 de outubro de 1967 na súa visita ao Centro a D.
José María Escrivá de Balaguer co gallo da súa inauguración.
A Fundación Tajamar naceu cos fins de promocionar e impulsar os labores docentes, educativos, sociais, culturais e formativos que se realizban na
contorna da obra do Opus Dei.
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Tajamar cursou en 1965, en colaboración co Ministerio de Traballo, a primeira promoción de escola de oficiais hoxe coñecido como F.P. con cursos
de delineación, soldadores, torneiros e imprenta.
Con Martín Escudero en Brasil desde 1955, sen descoidar as empresas
que seguían operando en España, a súa actividade empresarial expándese
polo país sudamericano e volvendo emular a estratexia Simeón, utiliza parte
do seu capital para adquirir accións do Banco do Estado do Paraná.
O gran desenvolvemento que se experimenta en Brasil coa nova política,
fai que a actividade económica medre, transformando un país agrícola e
case subdesarrollado nunha economía de implantación industrial e grandes
exportacións. O diñeiro entra no país con grandes investidores europeos
e norteamericanos. Nese escenario mercantil,
Alfonso faise co control do Banco do Paraná pagando 20 millóns de cruceiros e comprando cen
mil acciones ordinarias. Refunda o banco converténdoo no Banco Alfomares e á súa cabeza sitúase
Martín Escudero como presidente do consello de
administración.
O Banco Alfomares era un banco que operaba en auxilio da agricultura,
industria e comercio. Para o fortalecemento da industria agropecuaria, o
banco implanta a Carteira de Crédito Rural.
A Xunta Comercial de São Paulo certificou o 13 de agosto de 1963 que o
Banco Alfomares, en asemblea xeral extraordinaria, rectificou e ratificou
o artigo 169 dos estatutos sociais, elixindo para Director-Presidente a D.
Alfonso Martín Escudero e como Director e Vicepresidente a D. Ernesto Salvagni. Tamén se nomeronan directores a Odernar Marques Nogueira, Waldemar Berma Fonseca e Antonio Simoni.
En 1968 o Banco Aflomares transformouse nunha Sociedade Anónima e
ese mesmo ano foi vendido ao Banco Banestado.
Como xa mencionamos, Alfonso fixa a súa residencia na cidade de São
Paulo, onde merca uns terreos no alto de Boa Vista, a propiedade rural Al-
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fomares, cunha extensión de 80 mil metros cadrados.
Á propiedade de Alfonso Martín Escudero
chégase subindo por rúa Fraternidade ata unha
bonita e gran porta de forxa. A carón dela, no
muro que rodea a propiedade, existe unha placa metálica coa inscrición Xardín Alfomares.
Despois da morte de Alfonso, o parque queda abandonado e así continúa a pesar do esforzo que está a facer a Administración para recuperalo, co apoio de diversas empresas privadas
interesadas en poder edificar, chegando mesmo aos xulgados para conseguir os devanditos
xardíns.
Dentro do parque presérvase unha das poucas áreas nas que, na cidade, aínda se conserva mata atlántica. Con máis de 2.000 árbores
Novas de La Voz de Galicia dande gran porte, os xardíns foron deseñados por do conta da audiencia a Alfonso
Durle Marx –artista plástico e naturalista na- Martín Escuredo
tural de São Paulo–. Dentro hai unha vivenda
proxectada por Oswaldo Bratke, arquitecto natural de São Paulo, desde
onde Alfonso dirixía os seus negocios e a súa Fundación
Nun texto de Max Wohland faise referencia aos Xardíns Alfomares:
Ese veciño xigante era silencioso. Ás veces podían verse uns paxaros
diferentes e uns moniños no alto das súas árbores. Algunhas persoas
saltaban os seus muros para explorar o que había do outro lado. Eu era
o máis novo da rúa e non tiña suficiente tamaño para estes plans. Cando
volvían, contaban o que viran. Non sabía se valía a pena crecer.
Estatuas polos xardíns, rúas internas, un caserón abandonado, un
espello de auga, fontes, bichos estraños, un campo de fútbol...
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Vista aérea dos xardíns Alfomares.

Porta de
entrada
aos xardíns
Alfomares.

Hoxe xa maior decidín saltar o muro, o caserón foi demolido, o
espello de auga secou, desapareceron as estatuas e derrubaron case
todas as árbores, Aínda prefiro o Alfomares misterioso. A ignorancia moderada fai ben. Ás veces é bo saber menos, a nosa imaxinación
agradéceo.

A Fundación Alfonso Martín Escudero
ramifícase. O 6 de novembro de 2012 crea
FundameHome, que se dedica a alugar inmobles situados nas rúas de negocios e zonas comerciais máis significativas da cidade de Madrid (eixe Paseo de la
Castellana-Cuzco). Os terreos onde están situados os inmobles en alugamento adquíreos Alfonso cando, en 1953, compra a Sociedade C.U.P.A., dona
de importantes terreos por distintas rúas da capital española e onde Alfonso
se dedica á promoción inmobiliaria e a edificación.
«Unha das mellores oracións que se poden elevar a Deus, a encontro nese
doce cansazo que produce o cumprimento do deber, ao terminar, limpa a
conciencia a xornada de traballo». Ao pronunciar estas palabras dános unha
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perspectiva da satisfacción que lle producía o traballo tenaz e incansable que
realizou toda a súa vida, fachendeando de que nunca pediu apoios oficiais nin
utilizou créditos particulares para realizar os seus proxectos e enriquecerse,
senón que utilizou os seus bens para cumprir o seu soño: axudar á sociedade
a través da Fundación Alfonso Martín Escudero.

Conclusións
A día de hoxe o debate de vender leite cru e os seus derivados segue
aberto. Este verán en Valencia realizáronse unhas xornadas internacionais
en defensa do leite cru para poder comercializalo sobre a base do beneficio
para a saúde e o seu mellor sabor.
O máis sorprendente, que xa parece mesmo normal, é que a lexislación
dentro de España coas transferencias autonómicas establezan separadamente normas para temas de saúde. O Govern de Cataluña aprobou o 25-07-2018
a venda de leite cru para a súa comercialización e agora os gandeiros doutras
autonomías, como a galega, piden que tamén lles deixen comercializar o seu
produto sen pasteurizar.
O pequeno pendello da rúa Capela foi un pequeno paso sanitario que
obedecía a unhas regras estabularias que, como vimos, non eran estritas
nin se cumprían, pero ao ler detidamente o folleto da Fundación de 1961 e
ver unha granxa actual de gando vacún, as normas estabularias de hixiene
para o gando non difiren en nada.
Os tempos cambiaron, novas leis, e a vacariza quedou sen actividade e
a trafega dos anos dourados pasou a ser invisible, agochado detrás da antiga vivenda, vendo como se deterioraba, vendo cambiar a súa contorna, e
observando desde o silencio máis absoluto como derrubaban a casa que lle
deu acubillo, quedando mais exposto coa ampliación da rúa, pero grazas á
tatuaxe que posúe en forma de letras, xa non o miraremos como un vello
alpendre na rúa Capela e saberemos que foi un cortello hixiénico.
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O Castro da Uz, A Seara e Bidueiros; lugares
no Camiño Francés, ó seu paso polas Pontes
de García Rodríguez, citados no testamento
de Alonso da Bouza, que foi outorgado
no ano 1605. Un pouco de historia e de
etnografía aplicada
X. Carlos Breixo Rodríguez
Historiador e Cronista Oficial de Ortigueira

O Castro da Uz, a Seara e Bidueiros; lugares no Camiño Francés, ó seu paso polas Pontes de García Rodríguez, citados no
testamento de Alonso da Bouza, que foi outorgado no ano
1605: un pouco de historia e de etnografía aplicada
X. Carlos Breixo Rodríguez
Na memoria de Narciso Luaces Pardo, un home fiel e perseverante
cos amigos que ó longo de varios anos acudía asiduamente á presentación da revista Hume da que foi colaborador. Os que o coñecemos e tratamos sabemos ben da perda ocasionada pola súa marcha,
pero o tempo da súa vida foille acoutado e, despois da seitura feita
ó longo dos anos, volveu á terra, onde o seu corpo, xunto co da súa
dona Erminia, repousa tranquila e merecidamente.

Introdución
Non é a primeira vez que escribo nesta revista tendo un testamento como
fonte documental e a razón verase máis que xustificada coa lectura e os
comentarios daquel pois o escribán que o redactou, chamado Luís Fernández da Pena, foi moi explícito e fiel ó ditado polo testador do que, ademais,
era parente. En ocasións os testamentos adoitan ser unha fonte de variada
información que vai desde a relacionada coa herdanza ata as vontades para
a consecución da salvación da súa alma, ordenando a súa vida terrea nos
últimos momentos e preparándose para a futura segundo os preceptos da
Igrexa católica imperantes naqueles tempos. Neste caso tamén é interesante este testamento polo que achega, pois se o dato histórico do nome e situación de Castro da Uz é importante, non o é menos o do Camiño Francés
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que pasaba ó seu carón, sobre todo porque relacionándoo con outros documentos anteriores, podemos situar este tramo do Camiño Francés na antiga
vía medieval que viña de Viveiro e Ortigueira.
Polo tanto podemos estudar un testamento desde varias perspectivas,
extraendo os datos familiares, sociais, xeográficos e da tradición, pois diso
tamén se fala.
Polo que respecta ó Camiño Francés, no seu paso polas terras do Eume,
xa veremos máis adiante que esta vella vía tamén pasaba polas proximidades dun castro e dunha medoña, como pasan tamén os vellos camiños a San
Andrés de Teixido ou a moitos santuarios, e como así están documentados
tanto por Galicia como, incluso, por Castela, concretamente na provincia de
Burgos, por León ou por Asturias. Os vellos camiños sempre aproveitan rotas
anteriores que se remontan, como é o caso, a tempos antigos como a Idade
do Ferro ou a época da romanización. Medoñas, antas, castros e outros restos
similares orlaban o camiño e nalgúns casos aínda o fan, noutros xa non pois
eses restos materiais foron borrados pola man do home.
Na actualidade, a terra das Pontes sufriu tal mudanza na súa superficie
que calquera mostra escrita que fale do seu patrimonio debe preservarse ou
recuperarse, sobre todo porque neste caso só quedou o nome, máis nada.
Nin os camiños son os de antes nin os castros están como estaban (se é que
están) e por riba os actuais donos do lugar que ocupaba un castro plántanos, en moitos casos, de eucaliptos, importando máis os euros por tonelada
producida que a riqueza que pode achegar a historia que nese asentamento
se pode atopar; a historia e a prehistoria, porque estamos a falar de máis de
dous mil anos de antigüidade; estamos a falar, en moitos casos, de recintos
fortificados cun poboamento que se retrotrae á Idade do Bronce e á do Ferro, de onde os aproveitarán os romanos e desde onde chegan á Alta Idade
Media e mesmo á Baixa Idade Media como lugar de asentamento humano,
con todo o que iso significa. Baixo unhas mans de terra segue o pasado,
moita menos terra da que fixo falta remover nas Pontes para extraer todo o
seu carbón. Todo se andará se se quere, e neste caso tocoume escaravellar
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no que queda do Castro da Uz que como se verá contaba co seu viso1 onde
había un marco posto, e tiña a súa fonte que, como non podía ser doutra
maneira, chamábase a fonte do Castro da Uz. É ben certo que os castros
están en lugares altos onde en moitas ocasións non tiñan auga á man, neste
caso non era así pois tiña un manancial que servía para abastecer ós moradores do castro e, máis adiante, ós que vivían no lugar dese nome.
Ese manancial, que matou a sede de moitas xeracións ó longo dos milenios e dos séculos, debería, polo tanto, ser unha fonte sagrada dos ponteses,
pero mellor deberíamos dicir dos lapatiancos ou mesmo dos arronios, aínda
que todo leva a pensar que serían os lapatiancos os antigos poboadorese
donos dese val, pois os cronistas clásicos así o deixaron reflectido nas súas
descricións. Na Plena Idade Media diferenciábanse aínda con claridade esta
circunstancia conservándose como divisións eclesiasticas os arciprestados
de Labacengo e de Arros. O termo pontés aplicado ós habitantes do novo poboado que se chamaría As Pontes de Ume será de aplicación a partir do século xiii, e o etnónimo anterior presupoñemos que sería o de «lapatianco»
pois dos lapatiancos e dos arronios é de onde puido vir todo xa que foron
os antigos poboadores do territorio comprendido entre o río Sor e o curso
alto do río Xubia, facendo fronteira co territorio de Trasancos, e incluíndo,
posiblemente, as terras altas do Eume. Por certo, e falando dos pobos do
Ferro, moi preto do Castro da Uz tamén estaba a cova do Pereiro, covas non
faltaban e ferrerías tampouco, manténdose estas últimas en funcionamento
ata hai relativamente poucos anos.

1

O viso é un lugar o suficientemente elevado desde onde podían ver varias legoas de territorio á redonda. Nalgunhas zonas coma en San Xoán do Freixo chegaron a erguer «torreóns» poida que con con un fin similar, ademais de función defensivas, neste caso
conservado co topónimo do «Turrillón».
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O Castro da Uz. Imaxes do voo americano de 1956.

Localización do Castro da Uz
nunha fotografía aérea na
actualidade. En 1956 aínda
quedaban restos seus no lugar.

O Castro da Uz na fotografía aérea do voo americano de 1956.
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Localización do topónimo Castro da Uz no visor de SIOTUGA, fica desprazado ao sur respecto da
posición que ocupaba o Castro da Uz.

Mapa do bispado de Mondoñedo de José Cornide Saavedra (1764).
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A importancia dos testamentos como fontes documentais
Continuando co fío descritivo inicial, diremos que os testamentos e últimas
vontades redactábanse ás veces en dúas ou tres follas de papel, e noutros casos
poden ser seis, sete ou incluso superar a ducia, se eran de xente con posibles
pertencentes á fidalguía ou á burguesía, e non digamos se pertencían á nobreza que daquela xa se podían extender un pouco máis, como foi o caso, por
exemplo do rexedor Alonso López SanJurjo, que como xa saberán os lectores
que seguen esta revista era o fillo lexitimado do cura do Freixo Basco Sanjurjo.
Se o testamento do cura do Freixo achegaba moitos datos non sería menos o
do seu fillo que, sen ser nobre nin moito menos, pareceu non querer desentoar con el deixando mandas que beneficiaban ós seus familiares e fundacións
relixiosas, como a da capela de San Ildefonso no convento de San Francisco
de Viveiro. Testamentos onde, os que podían, querían destacar e facíano cun
amplo ramallete de doazóns a entidades relixiosas e de caridade como eran os
hospitais e outras obras pías.
Ó longo de varios séculos o soporte material de moitos documentos escritos foi o pergameo, pasando ó papel a finais do xv e comezos do xvi, despois
da súa aparición e uso nos reinos da Coroa de Castela. No presente caso, o
testamento que tratamos está escrito en seis follas de papel común, pois aínda
non existía o «papel selado», xa que nese momento, no ano 1605, aínda non se
fixera obrigatorio o seu uso, senón que habería que agardar á súa oficialización que tería lugar uns anos máis tarde, concretamente na década dos anos
trinta do século xvii, por mor da Pragmática Real2 de 15 de decembro de 1636.
2

Esta pragmática de Felipe iv (Ley 1ª, tit. 24, lib. x de la Novísima Recopilación) a proposta
das Cortes, dispuxo «que tanto para atender a las necesidades del Reino así como a la
estabilidad de los documentos públicos y privados, evitando los fraudes y suplantaciones
que caben en el uso del papel común, todos los títulos y despachos reales, escrituras
públicas, contratos entre partes, actuaciones judiciales, instancias y solicitudes al rey
y autoridades y otros documentos, se escribieran necesariamente en papel que llevase
un sello oficial impreso en la parte superior del pliego, y consistentes en unas armas o
escudo real, y al lado el nombre del rey, sus títulos, el año en que había de servir el papel, la clase y su precio; este sello debía variarse cada año, reservándose reservándose el
rey la fabricación e impresión de este papel, y mandando formar cuatro clases de sellos
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Os testamentos son pois documentos imprescindibles para coñecer a
nosa historia aínda que os historiadores non sempre somos conscientes
diso, sobre todo nas vilas pequenas onde en moitos casos escasea a documentación, pois todo hai que dicilo, grazas a esas últimas mandas e vontades coñecemos os costumes do pasado e con eles a nosa historia, a historia
das aldeas, dos seus moradores e as prácticas comúns que os unían. No
testamento de Alonso da Bouza veremos como se deixa mandado, que se
deixa e a quen.
No caso dos testamentos dicir que conservo algúns relacionados directamente coa antiga xurisdición das Pontes, concretamente do século xvi e
do xvii, e dalgúns xa teño falado nesta mesma revista, publicado ou citado.
Se o tempo o permite continuaremos coa tarefa de dalos a coñecer e comentalos.
Nos testamentos, os pais dispoñen de todo (sobre todo o pai) e os fillos
obedecen, sobre todo, as fillas. Era así. O fillo maior quedaba na casa e os
outros distribuíanse, ás mulleres procurábaselles un bo matrimonio, ou metíanse nun convento (se había unha boa dote, claro está, non podía ir calquera), algunha quedaba na casa e pouco máis; non había elección, non se lles
preguntaba. Os irmáns varóns que seguían ó vinculeiro (o que se quedaba na
casa ou co morgado) en idade, e dependendo da riqueza da casa, podían elixir
e nalgúns casos estudar para crego, conseguir un beneficio curado e meterse
cura; ou metíano por decisión paterno-materna, por exemplo na milicia, ou
íase para as Indias, é convertíase nun indiano, facendo as Américas, ou a buscarse a vida como se puidera. No caso das Pontes ó non existir no século xvi
unha fidalguía forte e asentada, non proliferan tanto estas circusntancias, se
exceptuamos algúns descendentes da casa de Solloso do Freixo –os Vidal de
según la calidad y el importe de los instrumentos públicos, y previniendo que sin tal requisito del sello no tuviesen estos valor ni fuerza de obligar, imponiendo a los contraventores castigos corporales y multas, y, además, las mismas penas que a los falsificadores
de moneda a los que falsificaran los sellos estampados en el papel. Este fue el origen del
impuesto del papel de sello…». Véxase en Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, Madrid-Barcelona, Espasa-Calpe, tomo 41, 1991, páx. 1.051.

329

Solloso e os Sanjurjo de Montenegro–, ou o caso dalgúns fidalgos que veñen
para as Pontes nese século e no seguinte para ocupar algún que outro cargo
designado polo representante do Conde de Lemos; así foi como chegaron a
esta vila apelidos coma os Galdo, os Cao de Cordido, os Mesía, os Maseda e
Aguiar, os Freire de Andrade, os Cabarcos, os Fernández de Xinzo, os Sanjurjo de Montenegro, os Pernas, os Serantes ou os Bugeiro por citar algúns casos
documentados entre os séculos xvi e xvii. Veremos como polos testamentos
de moitos membros destas familias tamén coñecemos a historia local.

Alonso da Bouza, o testador
Polo que respecta ó apelido do testador «da Bouza» (cuxas señas completas
eran Alonso da Bouza) direilles que sei o que sei del porque é un antepasado de
quen isto escribe, polo que este personaxe foi motivo de estudo particular uns
anos atrás. O descubrimento deste apelido veume polo estudo de documentos
familiares, polos libros sacramentais da Santa María de Vilavella e de San Xoán
do Freixo, parroquias onde teño as miñas raíces como xa comentei en máis
dunha ocasión, raíces que me unen a esas terras por familias como as da Bouza
do Castro da Uz, da Fraga, Serantes, Pita de Castro, Maseda de Aguiar e algunha outra. Caso curioso é que aparecen dous «castros» nos apelidos desta rama
familiar relacionada coas Pontes: un é o que estudiamos no presente, o do Castro da Uz, e o outro é o do Castro de Sanguiñedo. No caso do primeiro castro,
o da Uz, será a través dun fillo do citado Alonso da Bouza, chamado Bernabé
da Bouza, patrucio do cal veñen os meus antepasados, concretamente por un
deles chamado Pedro da Bouza e Serantes, ou Pedro da Bouza do Castro da Uz
(que das dúas maneiras figura nos documentos) que casou con María Maseda
de Aguiar na parroquia de Recemel o día doce de novembro do ano 1671; deste
matrimonio pasará ás Grañas do Sor ó casar unha filla con Gabriel Rei, cuxa
descendencia pasará a San Claudio , na terra de Ortigueira, a finais do xviii e
comezos do xix. E polo outro «castro», o de Sanguiñedo no Freixo, son un dos
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descendentes de Gonzalo de Castro de Sanguiñedo e de dona Francisca Díaz
de Robles;3 pero este asunto non é para ocuparse del nesta ocasión, aínda que
sinta unha pouca fachenda esta queda xustificada, o mesmo que queda que
non me sinta alleo cando visito a terra das Pontes de García Rodríguez, e digo
isto non só polo excelente trato que recibo ano tras ano, senón polos apelidos e
pola historia que nos une. Os seres humanos constituímos unha gran familia, ó
fin e ó cabo, o problema é que non nos coñecemos, non deixamos tempo para
iso. Se polo menos nos quixeramos entender, xa abondaba.

O Castro da Uz e o Camiño Francés «que sale del Rego de Illade y
se va al rego da Mealla y Camposa da Coba do Pereiro…», Illade, as
mámoas de Miudelo...
Abundando e cinguíndonos ó tema principal, obxecto deste traballo, diremos que no testamento que comentamos aparecen varios nomes de lugar,
destacando o xa citado do Castro da Uz, e ademais aparece o do «Camiño
Francés», camiño de sona que pasaba por estes lugares nunha dirección e
en dous sentidos; punto este que merece unha aclaración. Que o Camiño
Francés pasaba polas Pontes xa quedou demostrado noutro traballo publicado nesta revista,4 aínda que este é un dato novo a engadir a este itinerario,
e convén tamén tratar de situalo. Primeiro, o lugar do Castro da Uz fora
propiedade dun home de Vilavella chamado Juan da Fraga, que foi sogro de
Alonso da Bouza. Este lugar, e máis os colindantes, estaban perfectamente
limitados por marcos de pedra, costume moi arraigado no país; e contiña
todo o necesario para constituírse como lugar habitable; e segundo, o paso
do Camiño Francés por Illade e polas proximidades do Castro da Uz indica
3
4

Dona Francisca Díaz de Robles é unha das fillas de Alonso Pita Alfeirán e de dona Isabel
Díaz de Robles, donos da Casa do Souto en Santiago de Mera. Deste matrimonio quedaron descendentes nas Pontes, tanto polo apelido Pita de Castro como polo Pita de Robles.
Breixo Rodríguez, X. Carlos: «O Camiño Francés ó seu paso polas vilas de Neda, As
Pontes e Santa Marta de Ortigueira», Hume, 3, 2010, pp. 35-55.
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a dirección e o sentido deste camiño, se ben o segundo, o sentido, témolo
contrastado por diversas fontes ó encontrarnos con peregrinos que ían e
viñan a Compostela, ou de Compostela, e pasaban ou morrían en Santa María das Pontes no hospital de San Xoán. Esta rota, polo tanto, podíana tomar
os que, por exemplo, viñeran ou foran por Santa Marta de Ortigueira (ruta
alternativa á do couto de Malados, San Sadurniño cara a Neda e Compostela), ou os que viñeran por Viveiro atravesando as terras de Mañón e das
Grañas do Sor. E tamén existía a posibilidade de facer o camiño das Mariñas
de Viveiro ou de Mondoñedo seguindo o trazado que atravesaba as terras
dos coutos de Muras (onde existía un burgo e unha torre defensiva que daba
garantías aos camiñantes) e as de Lousada e Labrada no camiño de Mondoñedo e de Lourenzá; rutas estas seguras e con asistencia hospitalaria,
dependendo, claro está, de onde viñeran ou para onde fosen.5 Polo tanto,
este tramo do Camiño Francés pasaba polas parroquias de Santa María de
Vilavella e pola de Santa María das Pontes a onde pertencían os lugares de
Castro da Uz e de Illade, respectivamente; o que non é de estrañar xa que na
propia vila das Pontes e na parroquia de Santa María existía un hospital de
peregrinos, hospital pertencente á Orde Hospitalaria de San Xoán de Xerusalén, polo que queda plenamente xustificado o seu uso e o seu trazado.
Este tramo do camiño unía varias vilas, polas que pasaba o Camiño Francés e o Real, como eran as de Neda (se ben este camiño que describimos ía dar
a San Pedro de Anca, desde onde se ía ou viña de Neda), Ortigueira, Viveiro ou
Vilalba (a onde ían e viñan o Camiño Real e o Camiño Francés que pasaban
por Mondoñedo en dirección a Ribadeo e ás terras do reino de Asturias, e
mais o que ía e viña de Lugo e pasaba por Castroverde en dirección a Oviedo,
ou os procedentes de Portomarín, lugar de paso por excelencia do Camiño
Francés a Santiago). E de Portomarín imos falar pois por este camiño tamén
ían e viñan os romeiros a Santo Andrés de Teixido, dado que partía desde o
5

Todos estes antigos camiños pódense ver no mapa do bispado de Mondoñedo, feito por
José Cornide Saavedra no ano 1764, mapa detallado e conciso que reproducimos na páxina 325 do presente traballo.
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mesmo lugar de Portomarín, onde tiñan o seu centro principal (en Galicia) os
cabaleiros hospitalarios de San Xoán de Xerusalén, orde relixiosa que posuía
unha granxa nas terras da Mariña de Ribadeo, concretamente en San Xoán de
Ove, polo que podían elixir esta rota para ir a Santo Andrés de Teixido ou a
da costa, atravesando Viveiro e as terras do Couto de Mañon e as de Ortegal.
Polo tanto, e polo antedito, Portomarín, San Xoán de Ove, San Xiao dos Osos,6
Santa María de Régoa e Santo Andrés de Teixido tamén forman parte desta
ruta de peregrinación, chámeselle Camiño Francés ou Camiño de Santo Andrés, segundo a proximidade e procedencia dos romeiros, e antes ou despois
tamén se podía visitar o mosteiro de San Xoán de Caaveiro,na procura das
reliquias dalgún santo, pois desde a súa fundación feita por San Rosendo ó
redor do ano 936 está unido tamén a esta antiga vía, vía que seguramente usou
o bispo San Rosendo cando ía desde San Martiño de Mondoñedo a Caaveiro;
e viceversa, a vía xa existía.
Polo tanto, este tramo descuberto do camiño queda documentado a partir
de agora e queda demostrado que pasaba polas terras de cando menos tres
lugares das Pontes que, segundo o manifestado polo testador, eran: «declaro
que el lugar do Castro da Huz los testos del se empiezan al puerto de molla
rabo y se biene a un marco questa en el biso do castro da Huz y a la fuente do
Castro da Huz como se ba ariba a testar en el Camino Francés que sale de
Hillade y se ba al rego da Mealla y campossa de Coba do Pereiro a donde solia hestar un marco pequeño y agora arrancaron el marco pequeño y pusieron
uno grande sin me llamar por me defraudar la dha partija antigua tenya hecho Juan da Fraga my suegro digo que se berefique con cartas descomunion
y censuras quien arranco el marco y puso el otro porque yo no acepto la dha
particion y de alli donde solia hestar el marco pequeño que arrancaron y se ba
a testar a otro marco que parte el lugar do Bidueiro do … que testa en el lugar
6

En Santa María de Labacengos, no actual concello de Moeche, onde os monxes de Oseira
tiñan unha granxa e un santuario moi afamado no camino dos romeiros. Para os interesados véxase o interesantísimo traballo realizado por: Usero González, Rafael: San Xiao
dos Osos nas nas terras labacenguesas de Moeche, Concello de Moeche e Obra Social de
Caixa Galicia, 2007, 362 páxinas.
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do Castro da Huz y heste marco se ba a la sobre a cancella del monte a testar
en la felgueira de Rodrigo do Barro y como se ba a las mamoas do miudelo y
testar en el puerto de Molla Rabo en donde se empezó las dhas testadas y digo
que ay cierta hescritura que hizo Juan da Fraga mi suegro del lugar do Castro
da Huz quando lo dio a su hija María Afonso y Alonso Bizoso…».

A antiga vía medieval que viña se «vivario Et Urtigaria» pasaba
polo porto de Molla Rabo, O Vilar e o Castelo da Portela nunha doazón do ano 1235, vía que aproveitará o Camiño Francés no século
XV e XVI7
Esta antiga vía ía dar ás proximidades da que será a vila de Pontedeume,
se ben recordamos que esta vila non se fundou ata o ano 1270, en tempos do
rei Afonso x, e que a ponte que deu nome á vila non existía no ano 1235 (existía outra augas arriba do Eume), ano no que como veremos xa se citan tanto
a vía antiga como os lugares de referencia polos que pasaba, razón pola que
nos decantamos pola hipótese de que a citada vía se dirixía, ademais, ás Mariñas de Betanzos e á Coruña, cruzando por algún paso (posiblemente unha
7

Vía da que falaba dona Elisa Ferreira Priegue como «a Verea das Pontes de ume e la vian
que venit de Vivario et Urtigaria», vía que vixiaba o Castelo da Portela. Véxase Ferreira Priegue, Elisa: Los caminos medievales en Galicia: Fuentes documentales, Anexo 9 do
Boletín Auriense, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, 1988, pp. 204-205. Pois
ben, o documento orixinal figura no Tumbo de Caaveiro e foi transcripto e publicado
por Fernandez de Viana y Vieites, José Ignacio; González Balasch, María Teresa e
de Pablos Martínez, Juan Carlos: «El Tumbo de Caaveiro», Cátedra. Revista Eumesa de
Estudios, 4, 251, 1997, pp. 223-384. Así e todo a cita relacionada foi publicada polo autor do
presente traballo nesta revista no número 11 no ano 2018, páx. 267, nota 21, a cal incorporamos a continuación: «Una vez cruzado el puente de Puentedume (…) en Cabanas, salía
un camino para Vivero y Ortigueira, que iba siguiendo muy de cerca la carretera actual,
por S. Esteban de Eirines, Lavandeira, Las Nieves (…)»; máis adiante di: «El camino principal sigue por Filgueiras, S. Martín de Goente, Laurentín, donde cruzaba con el camino
que venía de Porto dos Frades, Almigonde, donde cruzaba el puente de la Calzada, Viduedo, y el castillo de Portelo, que vigilaba este camino conocido como la verea das Pontes
de Eume y la vía que venit de Vivario et de Urtigaria». A quen lle interese consultar o
traballo na súa totalidade pode acceder a el na obra citada.
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antiga ponte) existente no último tramo da desembocadura do Eume. Era,
posiblemente, o enlace coa vía romana antiga.
Ainda que xa escribimos e falamos algo dos vellos camiños medievais das
Pontes no número 11 desta revista, hoxe abundamos no mesmo e completamos o que no seu momento quedou aberto á investigación, dado que o tramo polo que discorre o Camiño Francés, citado no testamento de Alonso da
Bouza (feito no ano 1605) usaba o mesmo trazado que a vía medieval (quen
sabe se romana?) que viña de Viveiro e Ortigueira e pasaba polas terras das
Pontes, segundo se pode comprobar pola seguinte cita que adiantamos:
«vian que venit de vivario et urtigaria et inde quomodo vadit ipsam viam ad
castelo de portello…». Cita que extraemos dun documento do ano 1235 polo
que un tal Pedro Rodriguez (coñecido por Esvarado) e outros benfeitores
doan en testamento ó mosteiro de San Xoán de Caaveiro varias propiedades situadas en Espiñaredo e nas súas proximidades; dado a antigüidade da
fonte documental os nomes que figuran nesta doazón son os que podemos
considerar orixinarios e que ademais destacan esa antiga vía de comunicación medieval entre territorios (Ortigueira e Viveiro fórono antes de ser
vilas medievais), polo que nos parece interesante achegar a transcripción
do citado documento datado a 28 de marzo do ano 1235, en tempos do Rei
Fernando iii, de cuxos autores, título e publicación damos conta na nota a
pé de páxina número 7.
O documento8 en cuestión di:
Initium scripti fiat in nomine Christi. Unde nos germanos, videlicet Petrus Roderici, cognomento Esvarado, et Maria Roderici, et ego Petrus
Fernandi et omnibus fratribus meis,9 et omnis vox nostra, ob remedium
animabus nostrarum et parentum nostrorum, donamus atque concedimus et testamentum facimus Deo et monasterium Sancti Johamnis
8
9

Xa adiantara algúns datos Porta de la Encina: Antonio: «Aportación al estudio del Monasterio de Caaveiro», Estudios mindoniensis. Anuario de estudios historico-teologicos de la
diocesis de Mondoñedo-Ferrol, 1986, tomo 2, p. 225-258.
Burato de 9 mm que separa «Johamn-is».Nota dos autores.
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de Calavario et vobis prior domno Martino Roderici et tocius conventui
eiusdem loci, de omnibus hereditatibus nostris quas habemus vel habere debemus in locis nominatis, scilicet, Spinarido, et in Paay, et in Fonte Frigida, et quantum habemus vel habere debemus in tota ipsa veyga,
ex ubi intrat ipsa aqua que vocitat Mulia Rabo in alia aqua que vocitat
Hermegunde, et inde infestum per ipsa aqua de Hermegunde quomodo
vadir per ipsa ribeyra usque super Meizoso, et sunt nominatus vilares
et hereditates iamdictas Spinarido, Paay et Fonte Frigida et Pozomay,
nostra portione de tota ipsa ribeyra de Hyrmigundi, nostra portine integra, et vilar de Paradiso, nostra portione integra, et vilar de Heygoso,
et vilar de Bidueda, et Carval da Infante, et ex indeex ubi intrat predicta
aqua Mulia Rabo in rivulo de Hermegundi quomodo vadit aqua infestum
per ribeyra ad viam que venit de Vivario et Urtigaria, et inde quomodo
ipsam viam ad castelo de Portello, et inde Scamelados ubi situm est cautum imperatoris; e test de omnibus istis villaribus una xii integra, et de
alia xiiª, iiiª integra,10 nostra portione integra per ubi illam potueritis
invenire, cum quantum ad prestitum hominis est, intus vel foris, damus
atque concedimus evo perhenni et secula cuncta ad prefactum monasterium Sancti Johannis de Calavario.

O documento continúa, se ben só achegamos a data na que foi outorgado,
e mais os datos con ela relacionados: «Factam seriem testamenti Vº Kalendas aprilis, sub era mª ccª lª iiiª. Regnante serenissimo rege nostro dommo Fernando. Episcopo Minduniensis, dommo Martino. Principis Gallecia,
dommo Roderico Gomez».
Como vemos a datación do documento realizouse na «Era do Cesar» ou
«Hispánica», e para pasala á era cristiana hai que restar 38 anos. Pola mesma razón hai que facer o mesmo coas Kalendas, que o v día das Kalendas
de abril correspóndese co 28 de marzo. Outro dato interesante é a presenza do conde Don Rodrígo Gómez, que aparece como principe de Galicia,
10 Nota 99 na transcrición do orixinal: «Al margen desde “et est” hasta “IIIª integra”».
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conde poderoso que coñecía o territorio que pisaba e señoreaba. Baixo a
súa influencia e a de seu pai D. Gómez González repoboouse e ordenouse
unha boa parte deste territorio, xa que eran eles e os seus representantes
quen tiñan o poder delegado polos sucesivos monarcas, primeiro leoneses e
despois casteláns. Rodrigo Gómez ocupa un lugar destacado na historia de
Galicia e concretamente nos condados de Monterroso e Montenegro, onde
se sitúa a acción desta crónica.
Como adiantamos, dáse a circunstancia da coincidencia nos nomes de
varios lugares citados nos dous documentos, os cales os separan 370 anos,
que comparamos a continuación.

De Hermegunde, ou Hermigundi, a Almigonde
Pola diferenza de anos entre un e outro documento explícase algunha modificación nos nomes, se ben o de Molla Rabo non variou, pois os datos que
figuran máis próximos no tempo son os máis fiables, neste caso os do ano
1235. Pero dáse a circunstancia de que no século xiii, no xviii e no xxi algúns
deses topónimos teñen concordancia, aínda que alterados os nomes polo paso
do tempo e a evolución da lingua. Así, por exemplo, de Hermigonde pasouse a
Almigonde, si, pero os ríos seguen nos mapas e podemos comprobar que son
os mesmos. O río e a ribeira de Hermegunde é a mesma que o de Almigonde,
aínda que na actualidade sexa este só o nome dun lugar e o río se chame Carracedo. Meizoso segue, por exemplo, no mesmo sitio e o Castelo da Portela,
tamén. O mesmo pasa co Molla Rabo, un porto de paso dun río na confluencia
do val (un paso ou un vao); pois ben, esas dúas referencias son as que me levan
a formular a presente hipótese que pasamos a expoñer.
A vía que viña de Viveiro e Ortigueira no século xiii pasaba polas proximidades de Brixeo e desde alí ía ata a confluencia do río Hermegunde co
de Illade por Molla O Rabo, Illade, Meidelo, Castro da Uz, Vilar e subía ata o
Castelo da Portela, xa en Espiñaredo, de onde seguía ata algún paso próximo
ata a desembocadura do Eume; e por outra parte á do Xubia, concretamente
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por San Pedro de Anca e ata Neda ou Ferrol e Trasancos. Posiblemente un
ramal desta vía comunicábase con Caaveiro e con Betanzos e A Coruña pola
zona de Cabanas que cita dona Elisa Ferreira Priegue. Sen esquecer que os
portos de Ares e de Mugardos tamén tiñan acceso a esta mesma vía, pois por
eles entraban e saían mercadorías.

Nome dun instituto como salvagarda para o esquecemento e a utilidade das uces. A importancia dun testamento
Outra circunstancia que non quero esquecer tampouco é que o Castro
da Uz foi elixido como nome dun instituto desa localidade e quen o elixiu,
ou elixiron, deberon pensar nel coma algo senlleiro e aínda que nas Pontes
había máis castros, por algo se decidirían polo da Uz. Como son eles os que
o saben e non eu a eles me remito, pero dadas as circunstancias gustaríame
deixar unha pequena contribución á historia dese nome.
Senlleiro é tamén o adxectivo que acompaña ó nome do asentamento castrexo, pois da uz, desa árbore de aprezadas follas11 e aprezadas raíces sacábase
un dos mellores carbóns da comarca, ó que se lle chamaba «carbón de torgo»,
carbón que foi empregado como combustible ó longo de varios séculos e que
se facía a man nas carboeiras ocasionais no mesmo monte. Ese carbón facíase nas Pontes e vendíase dentro e fóra desa xurisdición, moito antes de que
11 Coas ramallas da uz, e tamén con palla, cubríanse, por exemplo, as casas pallazas, ou
paxicas, tal é como o podemos ver por exemplo, por un documento do mosteiro de Meira:
«que hes de Pedro Fernandez de Lamas vezino deste lugar de Meira el dho Bertolame de
Carballal se lo abra dexado por aver quedado de sus padres y descendieren de un tronco
y abolengo que todo su P (sic) dixo aprobaba y la dicha casa paxica con otros bienes los
llevaron e llieban los dichos Pedro Fernandez de Lamas y Ana de Gasalla su mujer y por
ser la mesma casa paxica mala y no para bebir y cubierta de rama de uzes…». Na actualidades as pallozas consérvanse en moi poucos lugares de Galicia pero, por aquel tempo
abundaban, e no couto de Maañón e no das Grañas eran moi habituais. Nestes coutos,
como terras altas, curábanse moi boas carnes, en particular a cecina de vaca, e era, precisamente nestas casas con cuberta vexetai onde se afumaban e maduraban, cecinas e
queixos salgados, o que os facía saborosos e duradeiros.
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extraeran de debaixo da terra o outro carbón (o de lignito) e que o queimaran
na Central Térmica das Pontes de García Rodríguez, o que fixo famoso a este
concello a partir desde mediados do século xx e que agora tamén parece que
o vai seguir facendo, pero por un motivo moi distinto.
Pois se o Castro da Uz deu nome a un colexio, o do Camiño Francés
acompaña a toda unha rota que procedente de Francia trouxo e levou cultura material e inmaterial. Cultura ligada coa ruta de peregrinación europea
por excelencia e que, ademais de romeiros e peregrinos, serviu tamén para
traer e levar mercadorías, ciencia, novas e outras moitas cousas.
O caso é que Alonso da Bouza decide facer testamento o 27 de abril do ano
1605 e para iso chama ó escribán Luís Fernández da Pena12 para que vaia á súa
casa no lugar de Xiao, nas Grañas de Sor, lugar onde reside habitualmente;
e estando lúcido redáctalle as últimas vontades antes de falecer. O escribán
recolle en varios folios a vontade do testador e ó final debuxa o seu signo e
nome, tal e como acostumaban a facer para darlle validez pública ás escrituras que pasaban por diante deles, quedando logo recollido no seu protocolo.
Os protocolos custodiábanse e así se falecía un escribán, a súa viúva ou os
seus fillos tiñan a obriga de gardalos e traspasarllos a quen ocupara o seu
posto, pois de non facelo incorrerían nas penas marcadas pola lei.
Á hora de ditar testamento soía haber testemuñas, polo que non era tan
fácil burlar a lei; neste caso tamén as houbo.

A hora das testemuñas
Pedro da Valiña, veciño do Couto de San Mamede das Grañas, foi unha
das testemuñas presentadas polo fillos do testador, asegurando pola súa
declaración feita diante do escribán Luis Fernández da Pena,13 que Alonso
da Bouza:
12 Naquel momento era escribán do couto das Grañas do Sor e de Santa María de Vares.
Posteriormente, seríao da xurisdición da vila de Santa Marta de Ortigueira.
13 AN da Coruña, Protocolos Notariais de Ortigueira, protocolo do ano 1605, fol. 100 r e v.
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estaba enfermo en la cama de la enfermedad de que murió y en su
buen juycio y entendimiento natural y tal que para azer y otorgar su
testamento tenya entera memoria y ansi en presencia deste testigo y
de Pedro Durán y de Juan Franco el nuevo y de Domingo Gómez y de
Juan Franco el biexo da Curuxeyra y de Juan Franco el mozo y de Andrés Franco hijos del dho Juan Franco el biexo y entrego el dho // fol
100v// Alonso da Bouza difunto al presente escribano un papel cerrado
y sellado dentro del qual dixo que estaba hescripto y asentado su manda y testamento ultima e postrimera boluntad en seis ojas de pael y
quería y era su boluntad que no fuesse abierto ny publicado asta tanto
que dios nuestro señor fuesse serbido de le llebar desta presente vida
y ansi por tal su testamento lo otorgo delante el presente escribano y
revocó y anuló otro qualquiera testamento que antes deste ubiesse hecho y otorgado y queria que no baliesse ni surtiesse efeeto sino aquel
que al presente hacia y otorgaba antel presente escribano y lo firmo de
su nombre y rogó al dho Pedro Durán que firmase juntamente con el y
a Domingo Gómez y a Juan Franco en nuevo hijo de Pedro Franco a los
quales rogó firmase por si y por los demás que no supiesen firmasen y
ansi Pedro Durán firmó por si y por Juan Franco el biexo da Curuxeira
y por// fol. 101 r// Juan Franco el mozo hijo de Juan Franco el Biexo da
Curuxeira y Domingo Gómez firmó por si y por Andrés Franco y Juan
Franco el nuevo firmo por si y por este testigo…

Coma se ve, seguíase o protocolo habitual para estes casos e tamén comprobamos que algunhas testemuñas sabían escribir e outras non.

Outorgamento do testamento
O testamento foi outorgado no lugar de San Xiao, na parroquia de San
Mamede das Grañas do Sor, acto que se recolleu do seguinte xeito:
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fol 103 r/ En el lugar de san Giao feligresia de san Mamed de las Grañas
de Sor a beynte y siete días del mes de abrill de myll y seiscientos y cinco años en presencia de mi escribano (…) Alonso da Bouza el biexo vecino de la feligresía de san Mamed de la Grañas de Sor hestando enfermo y en su tendimiento hesta hescritura cerrada y sellada a my el dho
hescribano la qual dixo que hesta hescripto en su testamento en seis
ojas de papel de pliego entero y todo lo qual que el hestaba hescripto
lo otorgava y otorgó por su testamento y postrimera boluntad y como
tal testamiento suyo queria y mandaba que fuese gardado y cumplido y
executado como en el se contine e pedia a mi el dho escribano que no
sea abierto ni publicado lo que en el se contiene hasta tanto que dios
nuestro señor le llebe desta presente vida y llebado hera su boluntad
que fuese abierto y que rebocaba y rebocó otros quales quieres testamentos y codecilios y mandas que antes deste aya hecho y otorgado
por palabra hopor escripto ho en otra qualquiera manera para que non
balgan en juicio ni fuera del salbo heste el qual mandaba que baliesse
por su testamento ho por codecilio ho por hescriptura publica ho por
su ultima y postrimera boluntad y como mejor de derecho aya lugar
despues de mi falescimiento sea abierto con la solemnidad de que de
derecho se requiere en fee y testimonio del qualotorgó el dho testamento ante mi escribano público y testigos de yuso hescriptos hestando presentes por testigos para ello llamados y rogados Pedro Durán…

Transcrición do testamento
Faise transcrición do testamento, con lixeiras modificacións para a súa
mellor comprensión. O testamento seguía unha estructura ben coñecida
polos escribáns, pois era motivo de exame a redación deste tipo de documentos seguindo as normas vixentes, normas recollidas nas chamadas Cartillas de escribáns que se comezaron a imprimir naquela época, se ben os
escribáns ensinaban o seu oficio e transmitíano de pais a fillos e mesmo a
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xenros, nunca ás fillas. O testamento divídese en varias partes, comezando
pola exposición de vontades relativas á fe e á salvación da alma do testador e seguindo polas relacionadas co lugar de enterramento, mandas pías
e demáis, para pasar despois a facer unha exposicións dos bens propios, da
vontade da súa distribución e incluso das débedas contraídas co testador
ou polo testador, chamando a atención a boa memoria que tiña Alonso da
Bouza pois lembrábase de quen e de canto lle debían, sen deixar nada ó libre albedrío pois esas contas tíñanas anotadas, e Alonso da Bouza sabía ler,
escribir, contar e polo menos facer operacións como sumar e restar. Naquel
tempo sabía o valor das cousas, valor que oscilaba e que había que actualizar. Sabía das colleitas e do valor dos animais: dunha vaca, dun touro, dun
cabalo ou dunha cabra, ovella ou cocho. Sabía o valor dunha colmea, duns
coiros curtidos, duns zapatos, da feitura dun vestido ou dunhas zocas. Sabía
estas cousas porque as coñecía, porque formaban parte da súa vida; andaba
nas feiras, nos mercados, vendendo ou mercando segundo tiña exceso ou
necesidade. Sabía dos estudos, e Alonso xa deixou claro que o seu fillo Juan
sería crego. Sabía dos lugares que tiña, dos seus testos e de que un fillo seu
fixera algo reprochable, precisamente o que vivía no lugar do Castro da Uz, e
no testamento así o lembra e manda que se corrixa ese agravio. En fin, léano
vostedes mesmos:
En el nombre de la Sanctísima trinydad padre hijo y hespiritu sancto
tres personas un solo dios verdadero que bibe y reina para siempre sin
fin y de la gloriosa birgen nuestra señora con todos los santos y santas
de la corte celestial del cielo vieren como yo Alonso da Bouza vecino
de la fligresía de san Mamed de las de Sor hestando en cama de enfermedad natural enfermo de mi cuerpo y en my juycio y entendimiento
cumplido para hazer my testamento tengo entera memoria pero temiendome de la muerte y deseando poner my anima en la carrera de
salvación creyendo como firmemente creo en la santa fe catolica y en
todo aquello que bueno y fiel cristiano debe temer y creer otorgo y co-
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nozco que hago y hordeno este my testamento y postrimera voluntad
para descargo de my anima y conciencia en la manera siguiente--Primeramente mando my anima a dios nuestro señor Jesucristo que
la crio compro y redemyo con su justa y preciosisima sangre en el arbol
de la bera santa cruz y las carnes a la tierra para donde fueron criadasYten mando que quando la boluntad de dios nuestro señor Jesucristo
fuere serbido de rescibir my anima que mis carnes pecadoras sean sepultadas dentro de la yglesia de san Momed de las Grañas de Sor, dentro
de la Capilla Mayor donde yo me solia hestar a oyr misa derecho// fol 105
v// al altar mayor con que yo llegue al madero questa a donde se a de azer
el arco de la Yglesia y mando pagar lo acostumbrado para la dha yglesia
- Yten mando al clerigo o flaire que me tubiere por la mano y hestubiere
conmigo al tiempo de my falescimiento y me ayudare a bien morir con
sus oraciones y letania cuando my anima se partiere de las carnes quatro reales y si no llegare al dho tiempo y se perdiere por su culpa mando
no se le de nada - Yten mando que me digan y agan decir una missa
por my anima en san Francisco de la villa de bivero y lo mas presto que
pudieren despues que my anima se partiere de las carnes y mando dar
de limosna dos reales para la decir y otros dos reales al memsajero que
la fuera azer decir – Yten mando me digan y agan decir el dia de mis
honras digo entierros14 doce misas cantadas y rezadas por my anima y
que paguen sus limosna a los clerigos y flayres que las binyeren a decir
según costumbre y que den de comer y bever a todas las personas que
se allaren presentes hespecialmente a los pobres que binyeren a rogar a
dios por my anima.
Ytem mando me digan y agan decir un trintanario por my anima de
la debocion de san gregorio abierto en la yglesia de las Grañas de Sor
14 As honras fúnebres non tiñan porque coincidir co enterro propiamente dito e como exemplo de coidado neste teor citamos o testamento do mariscal Pedro Pardo de Cela que manda que o enterren na igrexa onde falecera, pero as honras mandou celebralas no convento
de San Francisco de Viveiro, cando se realizara o traslado dos seus ósos cando estiveran
gastados, na sepultura onde estaba enterrado seu bisavó Fernán Rodríguez de Aguiar.
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y mando dar de limosna quatro ducados y la cera para las misas y si el
flayre o cura//fol. 106 // que fuere al dho tiempo de la dha yglesia no lo
quisiere decir por la dha limosna que mis cumplidores lo agan decir en
san Francisco de la villa de bibero ho al monasterio de Meira ho donde
a ellos les paresciere – Ytem mando que me digan y agan decir quatro
misas por la anima de my padre en la dha yglesia y que den de limosna
por ellas seis reales y la cera para las dicir y si no las quisieren dicir el
cura de la dha yglesia por la dha limosna se digan en donde paresciere a
mis cumplidores – Yten mando decir y que me digan otras quatro misas
por la anima de my madre en la dha yglesia y que den de limosna para
las dicir seis reales y si no las quisiere dicir el cura de la dha yglesia por
la dha limosna se digan en donde paresciere a mis cumplidores por la
dha limosna – Yten mando a Juanico hijo de Pedro de Bale por cierto
labor serbicio que me yco un colete15 de pardo unas cirolas16 e un capote
y unos capatos y mas un ducado si su padre lo henseñare y gastare con
el y si no lo enseñare no le mando el ducado y lo demas se lo mando dar.
Ytem mando a ysabela trabesa17 unos capatos quando cosieren en
casa por cierto serbicio que me hico heste ynbyerno y lo mas le mando una obexa quando se casare – Yten mando pagar a la dha yglesia
el otabal que son ocho missas y mando dar de limosna doce reales y
mas la cera par las dicir y hesto conforme al costumbre antiguo18 y lo
que tenemos por costumbre y hescritura fecha con el monesterio y curas que fueren desta ygle// fol 106 v.// sia aunque agora se sucedieran
15
16
17
18

Chaleco.
Calzón pequeno.
Travesa.
Estes costumes estaban marcados en todo o couto das Grañas de Sor desde o século xiii,
manténdose ata o xvi onde foron reformados. Viñan fixados polos abades de Santa María
de Meira e mais polos bispos de Mondoñedo, mesturándose de xeito que incluso provocou algún preito entre o abade e o bispo. Despois do Concilio de Trento reformáronse,
ou mellor dito, modernizáronse, deixando un pouco máis de liberdade ós viciños por
chamarlle dalgunha maneira. Alonso da Bouza así o lembra no seu testamento, dicindo
que segundo o foro antigo que tiña do mosteiro non estaba obrigado á cumprir cos novos
costumes, o que polo visto non lle debían gustar moito.
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otras costumbres nuebos de que yo no hestoy obligado a ellos conforme al fuero que tengo y ansi no tienen que pedir a mis herederos otra
cossa mas desto - Yten mando a la confradia del santisimo sacramento
quatro reales.
Yten mando a la confraria de nuestra señora del rosario ocho reales
– Yten mando a la santa cruzada y redencion de cautibos y a nuestra
señora del aguadelupe y al hospital de santiago a cada uno seis maravedis y a todos los demas santos y santas que mandan ympiden a cada
uno cinco maravedis y con esto les aparto de mis bienes – Yten mando
bender un quarto del lugar de Gonzalve19 que fue de Juan da Bouza e
yo lo ube por compra y titulo de Lucia da Bouza hija legitima que fue de
Juan da Bouza my hermano según la dha acienda esta sita en el lugar
de Gonzalve feligresia de san Sebastian dos debessos Jurisdicion de la
billa de santa Marta y agora lo tengo arendado a la dha Lucia da Bouza y
me paga del la pension que tenemos tratado en la hescritura de arrendamiento a la qual me refiero y hesta acienda la bendan mis hijos para
cumplir heste my testamento – Yten digo q yo case algunos yjos e hijas
y les di en dote y casamiento los bienes seguientes a Catalina mi hija
mujer de Pedro dos Pazos20 ciento y nobenta y dos ducados en bienes
muebles bueis y bacas e yegoas y obexas y cabras y en dineros que todo
ello a de baler la dha cuantia según dho hes // fol 107 r.//
Yten digo y declaro que yo y mi muger dimos en dote21 y casamiento
a Maria my hija quando la casse con Juan Gato ducientos y cinquenta
ducados los quales ellos los rescibieron y no les debo nynguna cossa
dellos y tengo carta de pago dellos del dho Juan Gato por recibo y el
quedo de me la dar por delante escribano y que si alguna cuenta fuese
19 Este lugar pertenceu ó antiguo mosteiro de Pena Maior, Lugo.
20 Veciño das Somozas.
21 Arras e dote, todo isto constituía unha necesidade á hora de casar unha filla pois sen esa
achega material a muller non tería nada de seu. O mesmo facíase cando querían meter
unha filla nun convento; é dicir, para entrar nunha orde relixiosa era necesario dotala
cun determinado lote de bens, en diñeiro ou en especie. Así medraba o patrimonio dos
mosteiros. Un dos máis próximos a esta comaraca era o de Valdeflores en Viveiro.
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herrada que se deshiciese el engano e yo digo que fue enganado en
cierta quantia y despues le di otros bienes que no ban en hesta quenta
que todo hesto podra llegar hasta diez ducados que son por todo ducientos y sesenta ducados.
Yten digo que di yo y mi muger a Antonio da Bouza nuestro hijo
el lugar do Castro da Uz en cierto precio de que ay hescritura y el
dho lugar balia mas quantya y nos por lo acreditar y casarremos se lo
dexamos en la dha quantia y en el dho lugar quedaron muchos vargos
y chousas22 y quedaron uchas en la dha casa que no fueron dadas con
la propiedad y otros axuares de cassa que quedaron al dho Antonio da
Bouza y heran mios y digo que yo le casse dos bezes con dos mozas y le
di para ellas xoyas xoyas (sic) que balian doze ducados / y mas le di al
dho Antonio da Bouza pan seqo y laboria pan que balia doze ducados
/ Yten digo y declaro que yo tengo en el lugar de Seara23 cierts montes
bravos que testan en el lugar de Castro da huz que yo di a Antonio da
Bouza my hijo y agora el se me entrometio a tomar y labrar cierta parte de montes y brañas que son y pertenescen al dho lugar da Seara y
no son anexos ny per// 107 v. // tenescientes al dho lugar do Castro da
Huz mando a mis herederos no se los dexen llebar por sy son del dho
lugar da Seara y declaro que el lugar do Castro da Huz los testos del
se empiezan al puerto de molla rabo24 y se biene a un marco questa
en el biso do castro da Huz y a la fuente do Castro da Huz como se ba
arriba a testar en el Camino Francés que sale de Hillade25 y se ba al
rego da Mealla y campossa de Coba do Pereiro a donde solia hestar
un marco pequeño y agora arranccaron el marco pequeño y pusieron uno grande sin me llamar por me defraudar la dha partija anti22 Leiras con estacas a modo de cerramento de madeira. Curiosamente duns vargos colleu
as armas García Rodríguez de Valcarcel, vargos ou estacas que se ven no seu escudo.
23 Seara, senra ou serna: lugar onde se facía a sementeira.
24 Confluía no val co río que vén de Ermosende, na actualidade Almigonde, aínda que falar
de toponímia nas Pontes é bastante complexo no presente debido a que o lago asulagouno case completamente.
25 O h é unha licenza que se toma o escribán.
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gua tenya hecho Juan da Fraga my suegro digo que se berefique con
cartas descomunion y censuras quien arranco el marco y pusyt5o el
otro porque yo no acepto la dha particion y de alli donde solia hestar
el marco pequeño que arrancaron y se ba a testar a otro marco que
parte el lugar do Bidueiro do … que testa en el lugar do Castro da
Huz y heste marco se ba a la sobre qancella del monte a testar en la
felgueira de Rodrigo do Barro y como se ba a las mamoas do miudelo
y testar en el puerto de Molla Rabo en donde se empezó las dhas testadas y digo que ay cierta hescritura que hizo Juan da Fraga mi suegro
del lugar do Castro da Huz quando lo dio a su hija María Afonso y
Alonso Bizoso // fol 108 r.// a la qual me refiero se bay al testo herrado
a estas testadas a qui declaradas e digo qei monte y roca que tiene
labrado Antonio da Bouza que esta de pan berde que lo lliebe el dho
Antonio da Bouza libremente aunque sea de qualquiera de los dhos
lugares con que el no pida las dhas brañas que estan azia la parte del
lugar da Seara // mas digo que yo le di un carro bandon herrado26 digo
que sera a cargo a tomar en quenta destos bienes los que llebofuera de
la hescriptura en cinco enta ducados.
Yten digo que yo me case con Maria Fonso mi mujer que al presente
hes y al tiempo que con ella me casse ella se llebanto con su dote e yo
se lo saque según parescera y contara por hescriptura que dello ay a
que me refiero y ella antes de mi hestuvo cassada con Alonso Bizosso
su primero marido y digo que quando saque la sentencia y executoria
del dote de ella no se allo por donde se le pagar el dote27 según se lo
26 O carro bandón ferrado era aquel que tiña as rodas «ferradas» cun perfil plano de aceiro
a modo de zuncho exterior, de sección rectangular e dunha anchura suficiente e espesor
determinado. O perfil tipo «banda» é máis ancho que a platina e non digamos que o flexe,
que é moito máis fino que os anteriores. As rodas ferradas con ese perfil gastábanse
moito menos que as que non o tiñan, e polo tanto resistían e duraban moito máis que as
que non estaban ferradas e daquelas que estando tiñan un perfil máis estreito e menor
grosor. Nas ferrerías da comarca, onde traballaban moitos biscaíños, sabían conformar
eses perfís moito antes de que existiran os trens de laminación.
27 Neste caso, coma noutros, a dote outorgada polo sogro de Alonso da Bouza non tiña bens
para responder, ou polo menos non os suficientes. En moitos casos, se a muller era de
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diera su padre Juan da Fraga y no se le pague en cuenta mas de lo que
esta por abaliacion de los liquidadores y hombres buenosYten digo y declaro que al tiempo que yo me casse con la dha Maria
Fonso my muger llebaba ciento y treynta y dos ducados en dineros y dos
almallos28 de casta que luego se bendieron por beynte ducados y mas
dos bacas ymas otros bienes que yo herede por my madre lo qual llebavan mis hrs y lo partiran,// fol 108 v.// Ytem mando a Lucia da Bouza my
hija bastarda una jobenca de dos años y si ella se falesciere antes que su
marido mando que se destribuya por su anima y mia atento que no tiene
herederos/ Ytem mando a mi muger María Fonso la my parte del lugar
de Seara con su casa y heredades y montes brabos y mansos anexos y
pertenecientes al dho lugar da Seara con las compras que hicimos a los
Riberas y Alonso Mouro según testan en el dho lugar da Seara por dias
de su vida que goze los frutos libremente con condicion que si ella se
casare que no lliebe nada de la dha manda y los lliebe hrso / Ytem mando
a Alonso y a Bertolameu y a Juan y a Ysabela mis hijos e hija toda la my
parte de nobidad ansi berde como seca despues de mis cumplimientos
hechos y hesto pr labor y serbicio que me an hecho y por quanto yo confiesso que ellos propios la an labrado y hecha la dha laboria por que yo
no la podia azer y por me aber sido sin yo les aber dado nynguna cossa
asta agora al presente lo qual se les mando por aquella bia y forma que
mejor de derecho aya lugar y mando por la my bendicion y la de dios no
les bayan contra ello/ Ytem mando a Juan my hijo y de Maria Fonso mi
muger si el hestudiare para clerigo29 doze ducados para bestidos para
entrar en hes// fol 109 r.// tudio y si el no hentrare en el hestudio hes my
maior idade que o noivo, ou xa estaba nunha idade onde a procreación podía resultar
dificultosa, polo que esta dote, na maioría dos casos, tiña que ser maior. Este costume
mantivose ata o século xx. Dotes e arras que se plasmaban nunha escritura pública que,
en caso de reclamación, tiña validez diante da xustiza.
28 Touros.
29 Fixo os estudos e ordenouse crego. No seu testamento, datado no ano 1662, dánse datos
del e da súa familia, citando ó seu sobriño Pedro da Bouza do Castro da Uz, fillo do seu
irmán Antonio.
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boluntad que los lliebe y mando que si hestudiare que todos mis hijos e
hijas le faborescan para ello y le den el fabor que para ponerse en hestudio pudieren por la my bendicion ansi lo mando/ Ytem digo que me debe
Juan de Parapar de Hermosende30 vecino de Santa María de Galdo diez y
nueve reales mando se le pidan y cobren del.
Ytem mando y digo que Juan de Cora de Hermosende me debe ocho
reales mando se cobren del/ Ytem digo que me debe Juan Perez Zapatero vecino de Bivero doze reales mando se le pidan y cobren del Y
Ytem digo que me debe Luis Bispo do Carballal vecino desta feligresia
de las Grañas de Sor siete reales mando se le pidan y cobren.
Ytem digo que me debe Pedro Marques vecino desta feligresia de las
Grañas siete reales y medi mando se le quite el medio y se cobren de los
siete reales / Ytem mando que cobren y pidan a Juan de Galdo vecino
deste dho coto y feligresia diez reales y medio y si pagare ocho reales
mando se le quiten los dos y medio / Ytem digo que me debe la muger
de Juan Gato hija de Brandeiro quatro reales de un celemyn de millo31
mando se cobren della porque me lo compro hestando soltera deciendo que hera para su padre/ Ytem mando y digo que me debe Alonso
de Timyraos do Couze, hierno de Juan do Cale, diec reales mando se le
pidan y cobren del // fol 109 v.// Ytem digo que me debe Alonso Garcia de
Labrada vecino desta feligresia tres reales mando se le pidan y cobren
del / Ytem mando y digo que Pedro Xiz32 el biexo me debe tres reales
mando se cobren y se le pidan.

30 Hermosende é un xermanismo que despois de varios séculos pasou a «Almigonde» que
é o nome que leva na actualidade un lugar e un río que é afluente do Eume. Por este dato
sacamos algún máis, pois Ermodende e Molla O Rabo conflúen xeograficamente, e Molla
O Rabo é un nome que figura nos dous documentos que relacionamos, un do século xiii
e o propio testamento.
31 O celamín era unha medida equivalente, en moitas zonas de Galicia, a un ferrado, aínda
que noutras existía confusión e dicíase que un celamín equivalía a dous ferrados, como
pasaba na vella xurisdición de Cedeira.
32 O apelido Xiz, como vemos, xa estaba polas Grañas nesa época.
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Ytem digo que me debe Juan de Bilar vecino de la billa de las Puentes de García Rodríguez siete reales mando se le pidan y cobren del.
Ytem digo que me debe Juan Lopez serrador e Thome Ferrero serrador vecinos de la feligresia de las Samossas33 de me azer tres cientas
taboas de seraria que para hesto tienen rescibido de my beynte y ocho
reales y le abia de dar para cada ciento, beynte reales, y me la ubieran
de dar hecha ya a dos años y no se entyenda meter en hesta quenta otra
que me ycieron por que ya se la tengo paga y cuenta hecha y para hesto
an dexado en esta cassa una sierra en señal de benyr a azerla de mas
mando bengan a azer la obra según hesta concertado conmigo y si no
quisieren benyr citenles para ello y buscen hoficiales pa ello a su costa
y paguen el desgaxo que se me ha hecho en la madera y a probechamiento de my mercadoria y si la quieren y mas de la questa concertada
mando se les paguen conforme a lo questaba concertado / Ytem digo
que me quedo debiendo Pedro do Chau34 dos castros vecino de la villa
de las Puentes quatro reales del serbicio de la cassa en que mora y me
pago ocho reales por dos años // fol 110 r. // y abian morado tres años y
se acabaron en dia de san Roque35 del año de mill y seiscientos y tres y
corre el dho rendo dende aquel día adelante del ano de mill y seiscientos asta hoy dho dia mando se cobre dende tres años a hesta parte del.
Ytem digo que yo dexo nombro por mis testamentarios y albaceas
a Maria Alonso mi muger y a Antonyo da Bouza y a Alonso da Bouza y
a Bertolameu y a Juan a todos mis hijos a los quales y a cada uno dello
por si ynsolidum les doy poder cumplido para cumplir las dhas mandas y legatos y obras pias en este my testamento contenidas y para que
entren y tomen de mis bienes y los bendan a almoneda ho fuera della
para que cumplan este heste my testamento y los en el contenydo y
cumplido y pagado y no lo podiendo cumplir dentro del año y dia les
33 Somozas.
34 Nótese que o escribían segundo o pronunciaban, Chau en vez de Chao.
35 Soían facerse estes contratos en datas sinaladas como San Roque, San Xoán ou San Martiño.
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dexo poder cumplido asta tanto que sea cumplido el dho testamento y despues de cumplido en lo remanente de que quedare de todos
mis bienes muebles y rayzes y semobientes derechos y acciones dexo y
nombro ynstituyo por mis hijos y hijas legitimos unibersales herederos
y de mi muger María Fonso a Antonio da Bouza y a Alonso y a Bertolameu y a Juan y a Catalina y a Maria y a Ysabel a todos siete mis hijos e
hijas legitimos para que los ayan y hereden y partan por yguales partes
tanto el uno como el otro y reboco y anulo y doy por nyngunos todos
otros cualesquiera testamentos y codicilios y mandas que antes desta
aya hecho // fol 110 v. // y otorgado por palabra ho por hescripto ho
de otra qualquiera manera y derogo y abrogo en todo casso qualquier
testamento o codicillo que hasta hoy dho dia aya hecho y otorgado y
quiero que non balga en juycuio ni fuera del salbo heste que agora
ago el qual balga por my testamento o por my codicilio ho por aquella
bía y forma que mejor de derecho lugar aya que hesta hes my ultima y
postrimera en fee y testimonio de lo qual otorgo hesta carta de testamento en beynte y siete dias del mes de abrill de mill y seiscientos y
cinco años y lo firmo de my nombre .valla lo testado. Alonso da Bouza,
rúbica. Passo ante my Luis Fernandez da Pena, sno.
Recibí con la ocupacion de dos dias36 quatro reales de Alonso da
Bouza.

36 Polo que parece, entre idas e vidas desde Devesos ata As Grañas ó escribán levoulle dous
días de traballo materializar o testamento.
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6.2 Árbore xenealóxica37
Alonso da Bouza con
Lucía López
Antonio da Bouza
Bartolomé da Bouza
con Inés Fernández
da Fraga

Antonio da Bouza
con María Vázquez
de Serantes (filla de
Alonso do Pico e de
Catalina Vázquez de
Serantes)

Pedro da Bouza do
Castro da Uz con María
Maseda e Aguiar (filla
de Rodrigo Maseda
de Aguiar e de María
Fernández Sanjurjo)

Andrea Maseda e
Aguiar con Gonzalo
Pita do Castro de
Sanguiñedo (Fillo de
Gonzalo do Castro
de Sanguiñedo e de
Franscisca Díaz de
Robles)

María Maseda Aguiar
con Grabriel Rey,
lugar de Redíz (Grañas
do Sor)

Catalina Alonso con
Pedro dos Pazos
María Alonso con
Juan Gato
Isabel Alonso
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Alonso da Bouza con
María Afonso ou Alonso

Juan da Bouza
(Crego)

37 Rodrigo Maseda e Aguiar era fillo de Inés Fernández de Moscoso Maseda e Aguiar e de Pedro Pita o novo (fillo de Pedro
Pita o vello e de María Rodríguez do Castro que era filla do
escribán das Pontes Gonzalo do Castro) e neto de Rodrigo
Maseda de Aguiar e de Inés Fernández de Moscoso, veciños
de Viveiro. Inés Fernández Sanjurjo era descendente dos Redondo de Vilalba e dos Sanjurjo e Montenegro, Maseda e Pérez de Pedrosa, entre outros. Estes son os meus antepasados
que proveñen das Pontes, Viveiro, Vilalba, Valadouro, Lieiro,
etc. de onde saíron as casas dos seus apelidos. Dos das Pontes, como os apelidos Pita, do Pico, do Castro, etc. xa se falará
noutra ocasión que agardamos que non falte.
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Inventario dos bens de Alonso da Bouza. Unha mostra etnografica
da nosa comarca digna de figurar nos museos de Monte Caxado ou
no de Meixido
Despois do pasamento facíase inventario dos bens e, neste caso, dado o
interese por coñecer como vivía e de que estaba rodeado Alonso da Bouza,
imos transcribir o citado inventario e, como se verá, a riqueza non era tanta
pero si suficiente, xa que se trata de útiles propios dunha casa de labranza,
que eran os mesmos, ou variaban moi pouco, dos que tiña unha casa labrega
nas Pontes de García Rodríguez, nas Grañas ou na terra de Ortigueira.

Inventario
Recuento de bienes de María Afonso muger que finqué38 de Alonso da
Bouca primeramente (fol 111r.)
Un carro bandón ferrado,39 un quartazgo ensillado y enfrenado40 y
otra siya bieja, una taca41 de plata y dos picheles42 de estaño de acumbre43 y otro de medio, dos candeleros de aramio,44 una caldera de cobre
que llebará media anega de pan45 y otra que lleva un ceremín46 tambien
38 «Finqué» ten o significado de «quedé».
39 Como xa se adiantou na nota 26 recibe ese nome polo tipo de perfil de aceiro que recubría
as rodas, ao ser ancho, en forma de banda, máis ancha que a platina. As rodas dos caros
ferrábanas os ferreiros da comarca e realizaban este proceso en quente, quedando así
unido o aceiro e mais a madeira que logo remachaban.
40 Un cabalo enselado e con freo, listo para montar.
41 Taza: cunca.
42 Un pichel era un recipiente con asa e tapa para conter líquidos. Véxase fotografía en Gran
Enciclopedia Gallega, Silverio Cañada Editor, 1974, tomo 24, páx. 240.
43 O azumbre era unha medida de capacidade para líquidos equivalente a 2,016 litros, ou o
que é o mesmo 1/8 dunha cántara.
44 Aramio ou arame é un fío feito de cobre e estaño, ou de aceiro, de baixa ligadura.
45 Media fanega equivalía a dous ferrados, neste caso de capacidade, aínda que tamén podía
ser de superficie; o pan refírese ó trigo ou á mestura.
46 Ceramín ou celamín, trátase dunha medida de capacidade equivalente a 4,6 litros, ou o
que é o mesmo a 4 cuartillos.
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de cobre, una caldera de yerro grande unas camalleiras47 de yerro una
sarten y un pote biejo, un espeto,48 una culler de ferro, un pico y un
martelo, y un pau de yerro, una trade y una tarabela y una goybeta y una
ferrada de cobre y una sella49 bieja, un machado y una brosa50 y otra de
cortar carne,51 mas tres sachones de yerro y dos fouces52 y mas cinco
foucinas53 biejas y nuebas y mas cinco rranos54 y mas una ucha grande
de piecas que llebará catorce anegas55 y mas otras quatro uchas que llebaran cada una cuatro anegas y otras dos pequenas que llevaran cada
una dos anegas y mas otras quatro uchas ya biejas que son por todas
doce uchas56 y una maseyra de tablas de amasar57 ya bieja y una mesa de
goncos58 y otra mesa de casa y un escano grande59 y tres cadeyras de se
asentar ya biejas y otra mesa de goncos bieja un bano biejo de salgar60
carne y unas rrodas de abesadoyro con su arado grande61 y una jarra de
47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61

As camalleiras eran os aparellos de ferró onde se colgaban os potes na lareira.
Un ferro rematado en punta usado para asar carne.
Estes últimos son utensilios de cociña de sobra coñecidos.
Véxase que se diferencia o machado da brosa, ós que noutros lugares se lle dá un significado similar.
Nesta casa facían a matanza do cocho.
Útiles para labrar a terra de monte e cortar o toxo e os ramallos.
A fouciña, neste caso en número de cinco, eran necesarias para cortar tanto a braña
como a herba ou a palla do trigo, centeo, cebada, as aveas ou o nabal.
O raño, tan usado nas hortas galegas, tiña tres dentes e un ollo onde se encababa o mango.
Pois si que era grande, si. Nas huchas soían conservarse moi ben o gran e incluso o pan
e a roupa. Cómpre indicar que nos coutos de Mañón e nas Pontes de García Rodríguez o
ferrado de trigo tiña 27 ¾ cuartillos; é dicir, 18,673 litros, o de maínzo (que naquela época
non chegara aínda de América, había o millo gordo, pero ese cereal non era o maínzo
americano) tiña 25,571 litros; e o de superficie (de terra) 784 varas cuadradas; é dicir, 557,14
metros cuadrados.
Tantas huchas facían falta nunha casa de labranza para conservar o cereal e protexelo dos
ratos e das avelaíñas. O mesmo se se gardaba roupa, pan, carne, queixo ou o que fose.
Necesaria para amasar o pan.
Gonzos, unha mesa de gonzos era unha mesa abatible de parede.
Escano para sentarse, normalmente diferenciado para o pai, nai ou avós, como signo de
aprezo e de recoñecemento pola idade ou necesidade física.
Un baño vello de salgar a carne.
Ó ser terra de montaña xa empregaban o avesadoiro, un arado con vertedeira e rodas.
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estano y un jarro de barro y otra jarra blanca62 y un saleyro destano y
mas seys medas de pan y abenas que esta en la eyra y otra meda de pan y
abena que está en las Puentes63 en la ayra de Antonio da Bouza mi hijo64
y mas se sembró ocho o nuebe anegas de pan que esta berde (o que era
moi normal a finais do mes de abril) y mas un barril de cuero y mas una
barrica que llebará beynte azumbres y mas sesenta acumbres de bino
que estan en el balle de Bibero65 y un ceremín ferrado66 y unas cuatro
cestas y dos feyxeros uno nuevo y otro biejo y dos cestos nuebos y otro
cesto de un ceremin y mas tres borteles y una peneyra67 y tres maseyras
pequenas y una bandeja y una albarda con su cincha y sobrecarga y una
lanca y una espada68 y fiado de lana que esta ylado y otro por ylar69 que
me paresce tendrá corenta baras de pano ( xa daba unha boa peza, tendo
en conta que a vara de Burgos, ou castellana, tiña uns 83 cm) y otra tela
de lienco que esta a tecer que tendrá treynta baras de pano,70 y mas otra
tela destopa71 que esta tecida de // fol 111 v. // que tiene corenta y cinco62 Como vemos diferencian a louza fina do barro.
63 Aquí chega o que interesaba nunha casa para que non houbera fame, as medas de pan, e
neste caso comprobamos que As Grañas e As Pontes eran terras de bo pan, e como vemos
pola época do ano –finais de decembro cando se fai este reconto– conservaban as medas
de anos anteriores sen mallar, xa que se estaban ben feitas, e non chovía por elas, podían
estar en perfecto estado varios anos. Na montaña tiñan sona por facer ben as medas (ser bos
medadores) e os palleiros, e non era para menos, pois esta arte ensinábase de pais a fillos
como garante da colleita o que era preciso na montaña ó ser o clima húmido e frío.
64 Na aira do lugar do Castro da Uz ou na da Seara.
65 Viveiro era terra de bo viño, o mesmo que Ortigueira. Como vemos os recipientes de
coiro facilitaban o labor para transportar o viño.
66 O ceramín ferrado era un recipiente cadrado de madeira que servía para medir o gran. O
nome de «ferrado» vénlle dos zunchos ou abarcóns de ferro co que o fornecían.
67 Os cales servían para bortelar e peneirar a fariña e o gran.
68 Todo o necesario para a defensa persoal, así como para montar a cabalo.
69 O fiado de la era imprescindible para facer roupa de abrigo, calcetíns, cobertores etc. Normalmente fiaban e tecían as mulleres aínda que tamén accionaban os teares os homes.
70 Por esta descrición sabemos dos nomes que se lle daba ó producto tecido, o lenzo da terra
ou pano.
71 A estopa facíase co liño despois de tratalo e fialo. Había dous tipos de estopa, a fina e a
grosa. Da fina podíanse facer determinadas prendas de vestir e da grosa facíase un pouco
de todo, incluso frazadas da cama.
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baras de pano, y mas seis feijes de lino por macar,72 y mas un candado
con su llabe.

O inventario continuouse e así, ó mesmo folio continúa con este inventario, pero neste caso estando presente o alcalde Bastián do Barro (alcalde
e xustiza do couto das Grañas de Sor) pois os bens nunha casa grande eran
abondosos, e neste caso érano, vexamos o resto da lista dos bens:
En el coto de las Grañas de Sor a ocho días del mes de diziembre del
ano de myll seyscientos y cinco año (lembremos que o testamento outorgouse a finais de abril dese mesmo ano) ante Bastian do Barro en
este dho coto y en presencia de my escribano parescio María Fonso
muger viuda que finco de Alonso da Bouza difunto vezina de este coto
y presento el ynventario de bienes que en su poder quedaron del dho
su marido y protesto de que si algun / …) continua. // fol 112 r. // honce
sabanas de lienzo ocho de espicela73 y tres sin espicela y dos facalejas
de rede74 y otras facalejas labradas de seda negra75 y ocho rabujos76 y
dos almoadas con sus tiras de seda77 y tres mesas de toallas de lienzo
y unas toallas de alamanisco78 y ocho sirbilletas de lienzo, y mas doce

72 O liño, como vemos, estaba por mazar pero cultivábase de forma habitual como algo imprescindible. Hai nomes que nos lembran deste cultivo como é o de Liñares.
73 Espicela ou espiga, é dicir, rematadas cunha cinta ou cenefa a xeito de guarnición ou
adorno.
74 As facalejas ou fazalejas eran toalliñas ou panos da cara, da faz, de aí o de fazalejas.
75 Estas xa eran unha toallas de certo luxo.
76 Rebujos, veos, envurullos ou embozos que poñían diante da cara as mulleres para non ser
recoñecidas.
77 Non eran calquera cousa.
78 Alemanisco ou alamanisco era un tecido que viña de Alemaña, de fío ou de algodón moi
resistente. Ademais de tecidos vidos de Alemaña tamén os había de Bretaña, de Londres
etc., que entraban polos portos galegos de Viveiro, Santa Marta de Ortigueira, Cedeira
etc., onde os mercaban os comerciantes locais. Os vecinos das Pontes, de Mañón e de Ortigueira mercaban estes productos a eses comerciantes e polos contratos desas compras
e de onde extraemos estes datos.
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mantas nuevas de sayal79 y trece mantas tambien de sayal80 que ya son
usadas, un alfambre ya usado y dos mantas fazadas81 ya usadas y dos
colchones ya usados y trece cabezales llenos de pruma82 y otro cabezal
grande con su pluma, dos mesas de manteles, dos bacas todas libres,83
una tiene un becerro macho deste ano y los tres cartos de otra baca84
y tiene un becerro macho deste año y otra jobenca de tres años85 que
79 Mantas de saial ou tela de saio, gordas de la, típicas dos reinos de Castela, León, Galicia
etc.
80 Hai que lembrar que nesta familia eran moitos os integrantes, de aí esta cantidade de
mantas e de prendas de todo tipo.
81 Fazadas ou frazadas como aínda as chamaba miña nai que ten 95 anos.
82 Xa sabemos que podían estar cheos de plumas ou de la e tamén de estopa.
83 Quere isto dicir que non estaban postas en aparcería ou parcería.
84 Neste caso si que estaba posta, pois so tiñan os ¾ da súa propiedade. Ter vacas postas,
ou levalas, era algo normal. Partíanse os productos dela, tanto o leite como as crías ou o
traballo segundo as porcións de cada parte especificadas no contrato de postura.
85 As xuvencas ou xovencas eran vacas novas da primeira ou segunda cría. Ás vacas mirábanlle a idade pola dentadura, algo moi habitual. Así podían saber se era «mamota», é se
«despechara» a dentición, linguaxe esta que aínda non hai tanto se escoitaba polas feiras
da comarca.
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tiene el criador,86 los cartos y mas un carto de un buey manso,87 y este
ganado está en casa de Pedro do Vale, y mas en casa de Alonso do Barro
una baca toda libre y dos almallos de quatro años que tiene el criador el
quarto88 en casa da Alonso Ballón dos bacas y una tien un becerro mamarego,89 dos ovellas de dos año, el criador tiene el criador los quartos
y en el becerro, una baca en la feligresia de Ribadeume, en casa de Juan
Amarelo, mas un jobenca de dos años en que tiene el criador el quarto,90 seis boys mansos, dos almallos de quatro años, tres bacas con tres
becerros deste año y diez bacas maninas,91 tres jobencas de dos años,
y mas quarenta cabras y castrones grandes y pequenos y cincoenta rojelos92 de ovejas y carneros grandes y pequeños, y docientas taboas de
serra93 y veinte couceiras94 y doce miles y tres jenturas una de media
canga y dos arados pequenos y tres soles95 y un cuero de una baca y
otro cuero de un almallo de tres años y otro cuero de otro almallo de
dos años, y estase debiendo el curtimiento96 dellos a Pedro da Bouza-

86 Quen a estaba criando, claro, pois estaba posta.
87 Un boi manso estaba castrado e dedicábase ó traballo da labranza e para os carretos de
madeira, pedra ou pizarra, para o que se empregaban as zorras que eran uns carros grandes de 4 rodas moi empregados polos carreteiros; os bois tamén tiraban do carro bandón.
88 Neste caso, específícanse as partes que ten cada un na cabeza de gando.
89 Mamarego, é dicir que aínda mamaba. Estes termos perdéronse, pero eran habituais na
fala da comarca.
90 Ían ás gañancias e ás perdas.
91 Vacas «maninas», pode ser de levar pola man; é dicir, de andar ó carro e no lindeiro. Só
digo pode ser, non afirmo.
92 Años.
93 Xa declarou no seu testamento que tiña pagado por adiantado o traballo a varios aserradores para que fixeran máis táboas. Este tipo de madeira chamábaselle de «liña» por
estar serrada en liña recta, marcadas a cordel.
94 Para a cubrición do tellado.
95 Pau que unía a grade coa cabezalla..
96 Para curtir estes coiros facían falta uns píos grandes, cáscara de carballo e doutras árbores para darlle cor, así como outros productos e ferramentas típicas dun oficio como era
o de curtidor.
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fol 112 v. // mas seis hanegas de millo97 y una anega de linaza,98 nuebe
yegoas maninas, ecepto uno que tiene un poltro deste ano y una poltra
de tres años y quatro poltras que ban a dos años y os poltros que ban
a dos años y mas quatro colmenas con abejas de pareceria con Pedro
do Bale, mas catorze tocinos99 y mas dos cochos y cochas grandes y pequenas, y mas tres cochas en casa de Juan de Gabeiras y otros seys de
pareceria y una bara de chilon colorada,100 unas almendrillas de oro,101
y dos sortellas de plata; y digo que a quedado cierto dinero de mi marido el qual dejo por una firmada102 de su nombre lo que era, a lo qual
me refiero, quatro ducados que debe Francisco da Bouza escribano,
Pedro Díaz debe quarenta y siete reales y medio mas quatro rojelos se
campo que hestan en casa de la muger que fue de Juan do castro, mas
otros rogelos de campo que hestan en casa de Maria da (…) do resayo103
los quales son de parceria mas ocho gallinas y un gallo mas diez patas
mas dos docenas de cuncas y platos de palo104 dos quartos de una baca
muerta en Cheyna mas algunas deudas que se quedaron debiendo a las
quales hestan hescritas en el testamento que el dho Alonso da Bouza
difunto su marido a echo y otorgado por delante Luis Fernandez da
Pena escribano al qual dho me refiero y doy por inventariados todos los
maravedis que en ella se allasen scriptos y asentados que se devian salvo los maravedis que devia a Luis (…) do Carballal por que los a pagado.

97 Que como xa se dixo non era o maínzo, este aínda non se trouxera de América.
98 Liño para traballar. Do liño, ademais da fibra para fiar, tamén se obtiña un excelente
aceite que se usaba para conservar a madeira.
99 Xa dixemos que nesta casa matábanse cochos. Polo que vemos curaban a carne pois facía
falta para manter a tanta xente.
100 Tipo de tea rechamante de cor.
101 Aquí comézase coas xoias, neste caso en forma de améndoas pequenas.
102 Unha nota firmada ou unha carta.
103 Un lugar das Grañas do Sor.
104 De palo; é dicir, de madeira, tanto as cuncas coma os pratos deste material facíanos os
cunqueiros.
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A continuación pecha o escribán e dá por finiquitado o inventario sendo
o día primeiro do mes de febreiro do ano 1606.
Longa mostra dos bens dun labrego e da súa dona, longa e detallada. Na
actualidade, só se conservan nos dicionarios e nos museos algúns destes
nomes, pois atopalos todos xa entraña certas dificultades. Son os tempos
pois xa pasaron doce xeracións desde entre este trasavó meu e eu, e se conto os meus descendentes xa van 14. Canto cambiaron as cousas desde ese
ano 1605 ata hoxe!

A igrexa das Grañas do Sor nunha descrición feita no ano 1568105
Dado que o protagonista elixiu a igrexa das Grañas de Sor como lugar de
enterramento convén achegar algúns datos sobre a mesma, xa que é unha
igrexa de montaña de fermosa feitura, construíuse con bos materiais e foi
restaurada non hai moitos anos polos veciños. A visita a este conxunto é obrigada para quen guste deste tipo de construcións relixiosas e para quen queira
coñecer unha magnífica terra, antiga e chea de pequenos misterios naturais.
Non todo son historias de Toribio, de Mamede Casanova, hai moito máis, e é
moito máis o que une As Grañas co Freixo e coas Pontes que esa tristeira historia que corría polas feiras e polos xornais da Galicia de comezos de século
xx onde se contaban as aventuras e desventuras «do bandido máis famoso de
Galicia» chamado Mamede Casanova. As Grañas e o couto de Mañón teñen
no río Sor e na paisaxe que o rodea un importante recurso que explotar, o
mesmo que as construcións típicas desta zona, que se deben protexer e se se
pode recuperar cun plan integral para o rural desta senlleira zona de Galicia.
Pois ben, a igrexa das Grañas do Sor foi construída a comezos do século
xvi, xa que antes só existía a ermida de San Mamete de Curro de Goás ou,
en todo caso d’Egoas, (que non ten nada que ver con Carro de Egoas ou
105 Foros, censos, apeos y otros instrumentos. Archivo Histórico Nacional, CLERO-SECULAR_REGULAR, L.6444. Folio 285 da notación orixinal.

360

O Castro da Uz, a Seara e Bidueiros; lugares no Camiño Francés...
X. Carlos Breixo Rodríguez

Carrodegoas). San Mamete, ou Mamede, foi o patrón desta freguesía, a cal,
desde a súa fundación no século xiii,106 pertencía ó mosteiro de Santa María de Meira, estando administrada por un abade imposto polos monxes do
mosteiro; monxes da orde de San Bernardo de Claraval cuxa casa nai estaba
no lugar dese nome en Francia. A esta orde débeselle tamén a promoción do
Camiño Francés e nas Grañas era moi habitual atopar a cregos franceses xa
no século xvi.
Por un importante documento do século xvi temos noticia da fábrica
desta igrexa, que se comezou nos primeiros anos do século xvi, segundo se
describe a continuación:
En tiempo de don Ares de Maxide107 abade perpetuo de Meyra avra
sesenta y cinco años se hizo esta yglesia de las Grañas de Sor y puso el
dho abad por administrador de sacramentos y capellá en la dha yglesia
a Pedro Martinez clerigo q estuvo haziendo el dho officio de capellá
como veinte años poco mas o menos y cofesava y comulgav a los vecinos y baptizo dos o tres años y despues se mado quitar la pila porque no visitase el obispo este dho clerigo se fue de aquí a otra parte y
sucediole Antonio de Cobas francés que hizo una casa en el lugar do
Caal donde ahora vive Bastiá Ferro, y estaría este dho fráces hasta diez
años puesto por el monasterio y despues para q era a su monasterio
y con el arcediano de Trasancos Gil Rodríguez de Muros (y su vicario
106 Ténse noticia a través dun documento da era 1263, que corresponde co ano 1225, en tempos do rei Afonso ix de León, onde se di: «Era de 1263. El Rey don Alonso hico donación
a este monasterio y a Don Fernando abbad del rrealengo en tierra de Sor que se dice San
Mamed de Curro de Eguas terminatur eutem per loqun qui dicitur Presa de mauris et
per sanctam Iulianum de Inter ambos soures, et per aquam de sor et per fogium lobal et
per portum de Sagadi, et per peyon de Canicadas do etiam et concedo eidem monasterio
una fonsadeiram de decem sol. In Ortigaria in Jusavila, in casale q fuit Gunzi Menendi et
Petri Menendi im perpetum habendam in cauto et cide monasteri y en su regalengum per
postarium meum per predicta términos …» Véxase o texto completo en: AHN, Colección
del Monasterio de Santa María de Meira,cajón 32, leg 134, fol. 378 v.
107 No mosteiro de Meira existiron varios abades dese apelido, tanto no século xv coma no
xvi. Don Ares, concretamente, ocupaba ese cargo no ano 1503 cando se inicia a construción da igrexa das Grañas.
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que se decia clerigo de pedrido- nota superposta) y pretendió llevar los
diezmos108 de este coto,109 lo despidio el abad q tenia una berruga en la
cabeza que dize el obispo dezirse frey Pablo, y vino entonces frey Basco110 de Prado y curo111 en las Grañas, cuando andubo el pleyto co el dho
arcediano de Trasancos112 y dieron adsolucion a los vecinos y feligreses
y descomulgaron al dho arcediano de Trasancos y despues se venia a
Mondoñedo a absolver y asi cesó aquel pleyto/ estuvo este dho fr Vasco
como tres años y despues le sucedió otro clerigo que se decia Estevo
Fráces que estaría como un año o dos, sucediole fr Pedro de Galdo de
la orden de San Francisco puesto por el abad y co su licencia, estuvo
este dho cinco años y murio al qual le cedio fr Bernardo del monasterio de Meyra y profeso del dho monasterio, y hestuvo hasta cinco o seis
años y en este tiempo se hizo esta casa en q mora el que está para curar113 / y vino luego fr. Benito de Tordehumos del monasterio de Meyra
profeso, y estuvo hasta seis años y despues le sucedió Fr Juan de Lemos
q estuvo ocho años, al qual le sucedió fr. Miguel de Hoya que hoy esta
en dho beneficio y iglesia/ estuvieron otros q no vn puestos q fueron
Fr. Jacome q era predicador del orden de San Francisco q estuvo dos
años y un francés Juan Martínez q estuvo un año o mas y otro frayle de
San Francisco q se dezía Payo one tres o cuatro meses. Abrá q se puso
la pila como quatro años bendixo la yglesia Don Francisco de Benavides avrá como diez y seis años poco mas o menos porque se bendixo
en tiempo del padre Fr. Geronimo de Lalo/ y nunca se cositió dude al
dh ofo que ninguno curase sin licencia del abad de Meyra.
108 O décimo era unha contribución que equivalía á décima parte dos froitos que producían
os vecinos da parroquia co seu traballo.
109 Aínda que pertencía ó Couto de Mañón, As Grañas formaba couto redondo polo que os
vecinos exercían os seus antigos dereitos de elección de cargos para a súa administración.
110 Aínda quedou hoxe o seu recordo nun lugar chamado «O muro do Basco».
111 Curó; é dicir, exerceu a cura de almas.
112 Os arcediagos tiñan un certo poder e, como se ve, non dubidaban incluso de abusar del.
113 É dicir, o que exerce a «cura de almas», de aí vén a palabra cura.
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Testigos el obispo y Juan de Penido y Alonso Pérez y Gonzalo Pérez
y Alonso Balseiro.

Á marxe esquerda do folio figuran en número os anos que exerceron
como clérigos os susoditos e o total que eran 64 anos desde que se comezou
a conta.

Datos da ermida de San Mamete de Curro de Goas e dos costumes
antigos deste couto, costumes ós que facía alusión Alonso da Bouza no seu testamento, como era a paga da loitosa e algúns datos
da fundación da parroquia.
Na mesma documentación do mosteiro de Santa María de Meira aparecen os datos114 que a continuación se transcriben:
Este coto de las Grañas del Sor es todo propio y solariego deste monasterio sin que en todo el aya alguna propiedad diezmo a dios con toda
su jurisdicion cibil y criminal y del le hicieron donación los Reyes como
consta por los privilegios de atrás llamabase antiguamente San Mamed
por una hermita que allia habia desta bocacion en que despues el monasterio hico una iglesia con bocacion de nuestro padre san Bernardo
y por la haver fundado y por el dho coto ser granja lleva el monasterio
todos los diezmos y pone un religioso alli por cura que administra los
santos sacramentos al qual ppa su congrua se le da todos el ingreso
de la iglesia y mas le da cada vecino un tego de pan y en esta posesion
quieta y pacifica esta detodo lo suso dho este año de 1616 (é dicir 11
anos despois do testamento de Alonso da Bouza) que esto se hescribe
= y todos los vecinos que mueren pagan luctuosa la mayor pieza que
114 Véxase esta información en AHN, CÓDICES, L. 114. Tumbo del monasterio de Santa María
de Meira (Lugo), ó folio 383 r.
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tienen al tiempo de su muerte de tiempo ynmemorial = Ay en el dho
coto muchas fragas de ymportancia para maderas conbiene mucho no
consentirles las corten ni tallen ni con facilidad se les de licencia para
ello si no fuere con urgente necesidad...

Poderíamos seguir, pero pensamos que abonda. Os priores das Grañas
do Sor no século xvi non tiñan moi bo concepto dos parroquianos e queixábanse de que por falta dunha igrexa propia os fregueses tiñan que acudir ós
cultos relixiosos a igrexas que estaban distantes, como eran a de Santa María
de Mañón ou as de San Pantaleón ou Santa María de Cabanas, ó outro lado
do río Sor. Iso non era o peor xa que incluso hai quen acusa a algúns veciños
de enterrar nas leiras a algún cadáver co fin de evitar tanto os gastos como
as molestias, sobre todo nas estacións de choiva ou de frío nas que resultaba duro percorrer varias leguas cun cadáver cargado nun carro, atravesando
corredoiras cheas de lama, subindo e baixando por camiños perigosos. Iso
dicían, e iso solucionouse coa construción da igrexa. Da fundación dunha
grania ou granxa pasouse á fundación dunha parroquia. Os abades, como
membros dunha orde regular, xestionaban asuntos da súa competencia e os
cregos e os bispos como integrantes da igrexa diocesana facían o propio e,
como vimos, ás veces rifaban diante da xustiza eclesiástica, só se trataba de
ver quen tiña máis forza, máis poder. Iso sucedeu así ata que no século xix
deixou esta igrexa o último prior, que se non lembro mal foi frei Basilio Álvarez. Na actualidade, quedamos os historiadores para recoller por escrito
estes feitos, ou o que deles se deixou escrito, nas zonas de Galicia onde a
despoboación é moi difícil de parar, e xa veremos por canto tempo se pode
facer este labor de recuperación da historia e dura quen a fai.
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