
Tu
ris

m
o 

de
 G

al
ic

ia
A
N

O
 8

 ·
 N

º 
24

 ·
 A

B
R
IL

 -
 X

U
LL

O
 2

01
3

Nº
24

A
N

O
 8

 ·
 N

º 
24

 ·
 A

B
R
IL

 -
 X

U
LL

O
 2

01
3 VIRXILIO VIEITEZ

Artista por instinto

A MARIÑA LUCENSE
Alma de artesanía

RÍAS BAIXAS
Gózaas todo o ano

O RIBEIRO

PATRIMONIO
OCULTO

A Galicia que o viaxeiro 
ha de descubrir

REV TURGALICIA GAL 24 cuberta_Maquetación 1  22/04/13  13:42  Página 1



REV TURGALICIA GAL 24 cuberta_Maquetación 1  22/04/13  13:43  Página 2



3Abril-Xullo

EDITA: TURGALICIA
Estrada Santiago Noia

Km. 3, 15896
Santiago de Compostela

Tfno.: 902 200 432
Fax: 981 537 588

cir.turgalicia@xunta.es

COORDINACIÓN:
Área de Comunicación

TURGALICIA

Fotografías de:
Arquivo Virxilio Vieitez

Keta Vieitez
Concello de Cerdedo

Ivan Nespereira
I.G.P. Patata de Galicia

Arquivo Turgalicia
Jacobo Remuñán

Deseña e maqueta:
Lúdica 7

Fotomecánica e impresión:
Gráficas Lasa

DEPÓSITO LEGAL:
C 480 2011

ISSN: 2173-7509

Explota a primavera en Galicia como unha oportunidade extraordinaria para coñecer o seu pa-

trimonio oculto; para percorrer as súas pobos e vilas, as súas cidades. Galicia é unha sorpresa.

Sempre hai algo novo que ver, algo novo que descubrir; unha paisaxe, unha lagoa, un bosque...

un monumento oculto entre vides e castiñeiros. Galicia, asociada no imaxinario colectivo ao seu

popular mar embravecido, ás súas ladeiras verdes, ao son da súa gaita foliada, á Catedral de San-

tiago, á Torre de Hércules ou ás Murallas de Lugo, ten entre as súas marabillas un patrimonio ar-

quitectónico oculto que o viaxeiro ten que descubrir, pois nel se reflicten a historia, a tradición e

os costumes milenarios, a súa arte e a súa cultura máis popular.

Na nosa proposta, esperan ao lector hórreos, dolmens, castros e cruceiros ocultos nos lugares

máis extraordinarios, arroupados por maxestosos mosteiros e sorprendentes igrexas.

Neste número da revista Turismo de Galicia, o fotógrafo Virxilio Viéitez, un artista por instinto,

revélanos un mosaico de personaxes rurais a través da exposición de parte da súa obra celebrada

recentemente en Madrid. Da man da súa filla Kepa, percorreremos con este xenio da cámara Terra

de Montes para ver como retrataba as súas xentes cando estes celebraban acontecementos e mo-

mentos transcendentes das súas vidas.

De Forcarei, saltamos á Mariña lucense para coñecer outros artistas como José Rodil, artesán da

Pontenova, a Francisco Fra, carpinteiro de ribeira ou a Chus Lage, oleira de vocación, entre ou-

tros. Trataremos de percorrer as Rutas da Artesanía, unha proposta turística que permite que o

visitante goce, a partir dos produtos artesanais locais, de experiencias únicas baseadas na cul-

tura, recursos, tradicións e valores simbólicos da bisbarra.

E como estamos en primavera que mellor que ir de visita polas Rías Baixas ata o Baixo Miño. A

través desta viaxe, visitaremos praias, illas, viñedos, camiños,

pazos, igrexas, balnearios... coñeceremos recursos patrimo-

niais e naturais, vilas mariñeiras ou cidades como Pontevedra

ou Vigo. E desgustaremos a mellor e máis exquisita gastrono-

mía de Galicia.

Pero, ademais desta viaxe ás Rías Baixas, visitaremos, a través

doutra das nosas reportaxes, a comarca vitivinícola do Ribeiro para degustar os mellores viños

e conmemorar os 50 anos da súa Feira do Viño, festa declarada de Interese Turístico e coñecer

máis sobre ás terras de Ribadavia.

Finalmente, marchamos ao interior, ao corazón de Galicia para ver como un cento de agriculto-

res e unha decena de empresas envasadoras fan posible co seu esforzo e dedicación á produción

da pataca de Galicia.

editorial

Portada: foto de 
TURGALICIA

Descubrir o Patrimonio oculto de
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A
Axencia de Turismo de Gali-

cia é desde o pasado mes de

marzo unha realidade. Al-

berto Núñez Feijóo presidiu

a sesión constitutiva do Con-

sello Reitor do novo ente xestor do Turismo ga-

lego, constitución que implicou a súa posta en

funcionamento.

A Axencia, que xa asumiu as competencias da

extinta Secretaría Xeral para ou Turismo, consi-

derará tamén as competencias, recursos e me-

dios materiais da Sociedade de Imaxe e Pro-

moción Turística de Galicia-Turgalicia; do

Consorcio Instituto de Estudos Turísticos de Ga-

licia; ademais de asumir a tutela funcional da

S. A. de Xestión do Plan Xacobeo.

A Axencia de Turismo de Galicia impulsará, co-

ordinará e xestionará a política en materia de

Turismo, en todo o relacionado coa promoción e

ordenación dentro da Comunidade, así como a

conservación e difusión dos Camiños de San-

tiago. No marco da organización administrativa

da Xunta de Galicia, a Axencia implica unha ra-

cionalización dos recursos e un control do gasto

unificado. Así, enténdese o turismo como un

elemento transversal no que se establecen co-

laboracións intersectoriais e tamén con outros

departamentos da Administración para xerar si-

nerxías e unir esforzos, así como para facer ren-

dible o gasto.

A presidencia da Axencia de Turismo de Galicia

corresponde ao Presidente da Xunta de Galicia

e a súa dirección á antes titular da Secretaría

xeral para ou Turismo. Forman parte do Conse-

llo Reitor, ademais da Presidencia e Vicepresi-

dencia da Xunta, un vogal por cada Consellería

e, como vogais optativos, seis representantes

do sector turístico privado, un vogal por cada

Deputación Provincial e un representante da Fe-

gamp. Os órganos nos que se divide a Axencia

de Turismo de Galicia son: a Presidencia e o

Consello Reitor; a Dirección; a Xerencia, que

conta cunha Secretaría de Coordinación Econó-

mica e Administrativa da que dependerán as

áreas de Xestión Económica e Orzamentaria;

Contratación; Apoio Xurídico Lexislativo; Re-

cursos Humanos; Obras e Mantemento. Ade-

mais establécense tres Direccións –Competiti-

vidade, Promoción, Profesionalización– das que

penden as súas respectivas Áreas. O Consello

Reitor que vén de constituírse é o órgano cole-

xiado do goberno da Axencia e está composto

pola Presidencia, a Vicepresidencia, os vogais e

a secretaría.

Entre as principais competencias do Consello

Reitor está a dirección estratéxica, seguimento,

supervisión e control superiores da actuación da

Axencia e da xestión da persoa titular da Direc-

ción. Outra das funcións encomendadas son a

aprobación de propostas de modificación de es-

tatutos, de normas de réxime interno, a pro-

posta de contrato plurianual de xestión ou da

súa modificación e a aprobación dos obxectivos

e plan de acción anuais e plurianuais da Axen-

cia. A maiores, deberá aprobar un informe xeral

anual da actividade desenvolvida pola Axencia e

os informes extraordinarios que foren necesa-

rios, así como o anteproxecto de orzamentos

anuais e as contas do mesmo período. O Con-

sello Reitor tamén deberá aprobar as propostas

dos instrumentos que regulen o funcionamento

do Centro Superior de Hostalaría de Galicia.

Quedan suprimidas as competencias atribuí-

das á Secretaría Xeral para o Turismo e aos

servizos de Turismo das Xefaturas Territoriais.

Turgalicia e o IET Galicia serán subrogados

pola Axencia no momento en que se proceda á

súa extinción. y

A Xunta crea a Axencia

de Turismo de 
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A
Comunidade galega celebrará os

días 1 e 2 de xuño a II Xornada

de portas abertas nas rutas dos

viños de Galicia, dentro dunha

iniciativa desenvolvida por Tu-

rismo de Galicia. O obxectivo deste evento, cuxa

primeira edición se celebrou o 26 de maio de 2012,

é poñer en valor o enoturismo galego como unha

aposta de calidade na diversificación das activida-

des turísticas.

As xornadas de portas abertas nas Rutas dos viños

de Galicia consisten nun programa de actividades

de enoturismo e ocio que se organizan de forma

simultánea e conxunta nos cinco grandes territo-

rios vitivinícolas de Galicia.

Programa

Un total de 66 adegas galegas das cinco Denomi-

nacións de Orixe Protexida (D. O. P.) ofrecerán

unha visita guiada polas súas instalacións e a de-

gustación dos seus viños con carácter gratuíto du-

rante estas xornadas. Ademais, 28 restaurantes

situados nos territorios das D. O. P. dos viños de

Galicia e adheridos a esta promoción ofrecerán 56

menús enogastronómicos, a 25 euros para adul-

tos, e un menú especial para nenos de ata 12

anos, a 10 euros.

A oferta complétase con outras propostas adicio-

nais como exposicións fotográficas, visitas guia-

das ao castelo de Monterrei ou rutas a cabalo ou

en coche de cabalos na D. O. P. Monterrei; paque-

6 Abril-Xullo

Durante o primeiro fin de semana de xuño, 66 adegas das cinco

Denominacións de Orixe Protexida ofrecerán visitas guiadas polas

súas instalacións e degustacións gratuítas dos seus viños.

II Xornadas de portas
abertas nas rutas 
dos viños de
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tes enoturísticos, conferencias e visitas guiadas no

Ribeiro; ou a celebración do II desafío Rías Baixas,

visitas guiadas e visitas ao patrimonio artístico e

monumental, na D. O. P. Rías Baixas. Na Ribeira

Sacra poderase realizar o tour da viticultura heroica

no tren turístico Abba-Sacra, pasear en barca polo

río Sil ou realizar visitas guiadas a museos e cen-

tros de interpretación da bisbarra. A ruta do viño da

D. O. P. Valdeorras, pola súa banda, tamén organi-

zará actividades relacionadas co enoturismo.

Concertos

Como gran novidade na celebración das II Xornadas

de portas abertas nas rutas dos viños de Galicia, cada

unha das D. O. P. dos viños de Galicia: Monterrei, Rías

Baixas, Ribeira Sacra, ou Ribeiro e Valdeorras, aco-

llerán un concerto de música gratuíto cada unha.

Así, en Monterrei, o castelo do mesmo nome acollerá

o concerto de Banda Crebinsky o sábado 1 de xuño ás

20.00 horas. O mesmo día e á mesma hora actuará

o grupo Eladio e os seres queridos, no salón José

Peña de Cambados, dentro da D. O. P. Rías Baixas.

Na Ribeira Sacra, o sábado 1 de xuño, ás 20.00

horas, actuará Nadjla Shami, na Igrexa dos Escola-

pios, en Monforte de Lemos. O grupo AcadaCanto

actuará á mesma hora no auditorio do Castelo dos

Vide, en Ribadavia, dentro da D. O. P. O Ribeiro.

Por último, en Valdeorras, no Centro cultural Ave-

nida, da Rúa, actuará ás 20.00 horas o grupo mu-

sical Los rapaces. y

7Abril-Xullo
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breves

Turismo de Galicia patrocinou durante os dous primeiros meses do ano unha promoción

turística da Comunidade galega, a través de Vigo-Rías Baixas e A Coruña-Rías Altas, nos

almacéns Harrods de Londres.

Esta acción de mercadotecnia turística formou parte da campaña iniciada o mes de xullo

de 2012 para a promoción de Vigo-Rías Baixas e A Coruña-Rías Altas nos mercados co-

nectados con voos directos con estas cidades galegas.

A acción de promoción dividiuse en dúas partes. A primeira iniciouse o pasado día 17

de decembro de 2012 e estendeuse ata o pasado día 10 de xaneiro, e incluíu a instala-

ción de catro escaparates con imaxes da Coruña-Rías Altas e Vigo-Rías Baixas integrado

con moda de Harrods e outros elementos iconográficos galegos. Estes escaparates en-

contrábanse fronte á rúa Hans Crescent e situáronse nas portas 5 e 6, polas que pasan

526.717 consumidores ao mes. A segunda fase da campaña, a máis numerosa en activi-

dades de promoción, comezou o día 10 de xaneiro e estendeuse ata o día 3 de febreiro.

Na segunda fase, incluíuse a instalación de elementos gráficos para promocionar Galicia

a través de A Coruña-Rías Altas e Vigo-Rías Baixas, tamén nos escaparates que se sitúan

fronte á Brompton Road, coincidindo coa época de rebaixas, a máis activa nos grandes almacéns Harrods.

Ademais dos escaparates, no interior de Harrods, emitíronse imaxes de Galicia, centrados na Coruña-Rías Altas e Vigo-Rías Baixas, cada 10 minutos e a través de mon-

taxes de cinco segundos nun total de 73 pantallas, algunhas de gran tamaño situadas nas portas 3, 5 e 10, e nas «escaleiras exipcias», que son as zonas de máis trán-

sito de clientes. Outras pantallas atopábanse no exterior do edificio, en Basil Street, Has Crescent e Brompton Road. Tamén se cubriron con vinilos da campaña o as-

censor central da segunda planta e o da planta baixa, que son tamén zonas moi transitadas polos visitantes.

GALICIA PROMÓVESE NOS ALMACÉNS
HARRODS DE LONDRES Promoción

Camelia Flor de Galicia

A II EXPOSICIÓN CAMELIA, FLOR DE GALICIA RECIBE 35.000 VISITAS 

Máis de 35.000 persoas visitaron a II Exposición Camelia, flor de Galicia, organizada por Turismo

de Galicia no Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela. Esta mostra sobre a camelia puido

admirarse os pasados Venres e Sábado Santos e constituiu un proxecto expositivo organizado en

colaboración coa Sociedade Española de la Camelia, a Universidade de Santiago de Compostela

e o concello de Santiago. O obxecto desta exposición foi poñer en valor a flor emblemática de

Galicia como produto turístico.

A segunda edición da exposición «Camelia, flor de Galicia» permitiu considerar máis de 200 va-

riedades de camelia das mellores coleccións privadas de Galicia. A mostra contiña especies de

25 coleccións privadas cultivadas polos amantes desta flor e, entre eles, contan xa con 10 camelias

de ouro e que só se poden contemplar en ocasións coma esta. En Galicia, celébrase anualmente

un importante número de exposicións de camelia, sendo esta un caso excepcional por ter lugar

en Santiago de Compostela, en plena Semana Santa e no claustro do Pazo de Fonseca, ao lado

da catedral de Santiago, a meta de todos os Camiños.

A mostra serviu tamén de escenario para presentar unha pequena recompilación de pezas de

artesanía galega. O obxectivo central deste proxecto expositivo foi dar a coñecer un produto

turístico que só posúe Galicia: a Ruta da Camelia. É por isto que nas proximidades da expo-

sición se instalou un punto de información turística de Galicia como destino en xeral e sobre

esta ruta en particular. Do mesmo modo, na tenda da Universidade, vendéronse produtos de-

rivados desta especie floral como aceite de camelia, xabróns e mesmo artesanía con esta flor

como motivo.

A camelia viaxou desde as súas orixes na Asia Oriental, atravesou miles de quilómetros desde

Oriente a Occidente ata chegar a un destino para quedar en Galicia, segundo lugar do mundo

con máis especies de camelia despois do Xapón. Existen unhas oitenta especies e preto de 30.000

variedades diferentes de camelias.
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SOBE A CIFRA DE TURISTAS
ESTRANXEIROS QUE VISITAN
GALICIA

María Nava Castro Domínguez foi nomeada Secretaria xeral para ou Turismo o día 17

de xaneiro pasado e Directora da Axencia Turismo de Galicia o día 1 de marzo, tras a

supresión das competencias da Secretaría Xeral para o Turismo. María Nava Castro é,

desta forma, a nova responsable de Turismo na Xunta de Galicia.

Licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade Complutense de Madrid, conta

con diversos Másters sobre Estudos Turísticos (IUSC. Centro de Estudos Superiores);

Emigración e Retorno (Universidade de Vigo), en Axentes de Desenvolvemento Eco-

nómico e Xestión de Programas (Universidade de Vigo), en Xestión e Dirección de

Pemes (Universidade de Vigo), e en Intervención e Xestión de Servizos Sociais (Uni-

versidade da Coruña-Fundación Española de Estudios Sociales).

En maio de 2009, foi nomeada Directora xeral de Comercio, posto que ocupou ata se-

tembro de 2012. Desde 2003, foi concelleira de Servizos Sociais e tenente de alcalde

do concello de Ponteareas (Pontevedra), onde en 2007 asumiu ademais a concellaría

de Economía e Facenda.

De 2003 a 2006, foi responsable do Centro Europeo de Información e Animación Rural (Carrefour de Galicia), posto que tamén ocupou entre 1998 e 2000 e

entre 1995 e 1998. Entre 2000 e 2003, Nava Castro foi alcaldesa do concello de Ponteareas, onde xa exercera como concelleira de Servizos Sociais, de 1999 a

2000. Ademais, Nava Castro foi deputada no Congreso entre o ano 2008 e o mes de maio de 2009.

NAVA CASTRO, NOVA RESPONSABLE DE TURISMO DE GALICIA

O gasto total do turismo estranxeiro no ano 2012 in-

crementouse nun 10% e, nos aloxamentos regulados

de Galicia, a cifra de estranxeiros aloxados subiu un

2,5% e a de pernotacións subiu un 2,4%. «Trátase do

máximo histórico rexistrado na Comunidade nun ano

non Santo», explicou a Directora de Turismo de Gali-

cia, María Nava Castro, nunha recente comparecencia

no Parlamento de Galicia.

Nos hoteis e pensións de Galicia, os turistas interna-

cionais medraron un 1,8%. No conxunto dos cám-

pings, casas de turismo rural e pensións a diferenza

chegou ao 7,2% máis que en 2011. Con estes datos,

produciuse un incremento do peso do turismo inter-

nacional de 1,5 puntos, de modo que os turistas in-

ternacionais foron o 22,8% dos que nos visitaron. «Ga-

licia é a Comunidade que máis inviste en Turismo e o

turismo internacional marcou máximos históricos»,

explicou a Directora.

Con respecto aos indicadores turísticos, Nava Castro re-

calcou que Galicia é a primeira Comunidade do Camiño

de Santiago e da España Verde en porcentaxe de incre-

mento de viaxeiros aloxados nos apartamentos turísti-

cos. «Entre 2011 e 2012, produciuse unha suba na cifra

de viaxeiros do 22%», dixo. «Neste parámetro somos a

segunda Comunidade do Estado», engadiu. Ademais,

Galicia é a segunda Comunidade da España Verde con

mellores resultados na cifra de viaxeiros aloxados en es-

tablecementos de turismo rural.

TURISMO PRESENTA UNHA APLICACIÓN
GRATUÍTA PARA TELÉFONOS
INTELIXENTES SOBRE ENOTURISMO

Turismo de Galicia presentou

unha nova forma de promover o

enoturismo e a enogastronomía a

través da utilización das novas

tecnoloxías e dos teléfonos inteli-

xentes. Trátase dunha nova aplica-

ción que se pode descargar de

xeito gratuíto a través das bibliote-

cas ou appstores dos teléfonos

Iphone, Android ou Blackberry. Bús-

case, introducindo as palabras Eno-

turismo Galicia. A información pro-

porciónase en galego, en castelán e

en inglés, de xeito que o usuario pode optar polo idioma que prefira desde a primeira pantalla de pre-

sentación. Os datos que contén foron proporcionados polas diferentes Asociacións das Rutas dos Viños

de Galicia, correspondentes a cada unha das Denominacións de Orixe Protexida vitivinícolas da Co-

munidade (Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra, Ribeiro e Rías Baixas) e tratada e supervisada por Tu-

rismo de Galicia. De tal maneira que cada D. O. P. se presenta mostrando as características do seu terri-

torio e dos seus viños.

O uso da tecnoloxía GPS integrada nos móbiles permite localizar a nosa posición e dirixirnos doadamente

cara ao lugar que queremos atopar, superando con isto as dificultades de sinalización dada a complexi-

dade xeográfica e orográfica do territorio. A sinalización física, que é sempre complexa, compleméntase

con esta ferramenta. Os diferentes provedores de servizos enoturísticos móstranse a través dunha pe-

quena ficha de datos de contacto, características e fotografía, así como da súa situación concreta sobre

mapas interactivos. Ademais, a información actualízase en tempo real cada vez que se introduce nova

información na web de Turismo de Galicia (www.turgalicia.es), dado que esta aplicación está deseñada

para ler inmediatamente a información da base de datos de Turgalicia. Isto permite que as actualiza-

cións sexan continuas e que a ferramenta goce da axilidade e flexibilidade necesarias para afrontar os rá-

pidos cambios tecnolóxicos do sector turístico.

Enoturismo

Nava Castro

Turismo
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Galicia é unha sorpresa permanente, sempre hai algo novo que ver, algo novo que descubrir; unha
paisaxe, unha lagoa, un bosque... un monumento oculto entre vides e castiñeiros. Galicia, asociada
no imaxinario colectivo ao seu popular mar embravecido, ás súas ladeiras verdes, ao son da súa gaita
foliada, á Catedral de Santiago, á Torre de Hércules ou ás Murallas de Lugo, ten, entre as súas
marabillas, un patrimonio arquitectónico oculto que o viaxeiro ha de descubrir, pois nel reflíctense
a historia, tradición e costumes milenarios, a súa produción artística, as súas representacións
escultóricas máis populares. Hórreos, dolmens, castros e cruceiros espérannos ocultos nos lugares
máis extraordinarios, arroupados por maxestosos mosteiros e sorprendentes igrexas.

TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Galicia,
Patrimonio Oculto

Conxunto etnográfico dos muíños
de Folón e de Picón, no municipio

do Rosal.
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G
alicia é terra de pequenas vilas que al-

bergan as súas propias xoias artísticas

e etnográficas agochadas no máis re-

cóndito da paisaxe rural. O seu verde

natural garda celosamente infinidade

de muíños e hórreos espléndidos, castros romanos que

nos contan a historia desta terra, petróglifos que nos

transportan aos nosos antepasados máis afastados, cas-

telos e fortalezas que nos contan a súa historia, a histo-

ria de tempos pasados.

Perderse, por exemplo, nas comarcas vitivinícolas de Ri-

beira Sacra ou no Ribeiro, é coñecer tamén parte do seu

patrimonio artístico. Visitar e contemplar hórreos encra-

vados no corazón da Costa da Morte conducen o viaxeiro

a unha aventura: a aventura de coñecer Galicia a fondo.

Repasaremos cinco experiencias incluídas no Produto Pa-

trimonio oculto, listas para gozar, dispoñibles a través

da web www.turgalicia.es

Castros, muíños e sambenitos

Esta ruta que parte de Tui e finaliza no balneario de Mon-

dariz discorre paralela ao río Miño. Tui foi a capital dunha

das sete provincias galegas ata que se concretou a re-

partición actual. Importante asentamento en todas as

épocas da historia, foi tamén branco de asedios pola súa

situación estratéxica. Durante a Idade Media, foi centro

relixioso, económico, militar e comercial do sur de Gali-

cia. Durante este esplendor, comezou tamén a constru-

ción da catedral no alto da cidade, que se demorou ata

o século XIV.

O mellor premio a un relaxante paseo polo seu centro

histórico é precisamente visitar o mencionado templo,

coñecido como a catedral-fortaleza de Santa María de

Tui, chamada así polo seu carácter defensivo. Aquí ato-

parédesvos de fronte coa porta occidental do templo.

Esta entrada, tallada no século XIII, é a composición ico-

nográfica máis importante das artes góticas galegas. O

seu claustro, outra xoia do gótico galego, é un dos pou-

cos de orixe medieval que se atopan completos en Gali-

Catedral de Tui.

Vista panorámica do Castro de
Baroña, Porto do Son.
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cia. Pode concluírse o paseo cunha espléndida visita á

torre dos Soutomaior.

Continuamos a nosa ruta pola parte galega da desem-

bocadura do Miño, cara a Tomiño para visitar a fortaleza

de Goián ou de San Lourenzo. Este recinto forma parte

dun conxunto de construcións defensivas a ambas as

dúas beiras do Miño, na chamada «Raia Húmida», an-

tiga fronteira entre Galicia e Portugal conformada polo

río Miño.

Antes de dirixirnos cara Á Garda, paga a pena facer un

alto no camiño para visitar o conxunto etnográfico dos

muíños de Folón e de Picón, no municipio do Rosal. Se se

ten tempo para facer o percorrido de 3,5 km que une os

67 muíños hidráulicos dos s. XVII e XVIII, é toda unha

experiencia. Na Guarda, atópase, no esteiro do Miño,

unha extensa zona húmida de gran valor ecolóxico que

divisaredes ben desde o castro de Santa Trega, situado

preto do cumio do monte.

Só con poñer os pés neste recinto, recrearedes a vida

dos nosos antepasados. Algúns dos restos escavados

foron recuperados. Aínda que pareza un poboado caó-

tico, hai unha orde lóxica ao redor de unidades fami-

liares que vos poderedes animar a descubrir. Así como

os petróglifos que hai nos arredores e dentro do re-

cinto ou a «Pedra Furada», unha gran rocha oca cunha

ventá natural. Ata cinco mil persoas puideron vivir

aquí.

Camiño a Baiona, facemos unha parada no mosteiro de

Oia, fundado no 1137. A súa silueta semella a dun cas-

telo-fortaleza á beira do mar. Esta función tamén a tivo

Baiona a antiga fortaleza de Monterreal, o edificio foi

amurallado no s. XIV para defenderse dos continuos ata-

ques inimigos e, hoxe en día, é sede dun parador nacio-

nal de Turismo.

Para acceder ao recinto, hai que atravesar unha gran

porta do s. XVII e despois pode darse unha volta pola

base para sentir a esencia marítima desta vila. Baiona foi

o primeiro porto de Europa que recibiu a noticia do des-

cubrimento de América. Aquí atoparemos unha réplica

da carabela Pinta que arribou en Baiona o 1 de marzo de

1493. As terrazas do porto, con fermosas vistas ao Real

Catedral fortaleza Santa María de
Tui, unha razón de peso para

visitar a cidade.

Celebración tradicional da
arribada a Baiona da carabela La

Pinta .
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cruceiro de Hío, no municipio de Cangas. Podedes subir

ao Monte do Facho de Donón, onde nos atoparemos no-

vamente coas artes rupestres nun antigo castro galaico,

con restos do século X a.d.C. As vistas de Illas Cíes

desde aquí son espléndidas.

Do Conxunto Monumental do Hío tamén forma parte a

igrexa con bóvedas que lembran as do mosteiro de San

Martiño Pinario, en Santiago de Compostela.

Pero, sen dúbida, a peza máis importante do conxunto

é o orixinal cruceiro barroco de finais do século XIX,

considerado un dos máis importantes de Galicia.

Fronte a el, cada 16 de agosto tras finalizar a misa,

interprétase a tradicional «Danza de San Roque ou Dos

Peregrinos», do s. XIV e declarada de Interese Turís-

tico Galego.

En Marín, atoparemos os petróglifos do labirinto de

Mogor, moi preto da praia do mesmo nome. Deixamos

atrás a costa para ir agora cara ao interior da península

do Salnés. Aquí, no municipio de Barro, atopámonos co

son da auga a caer polos máis de 30 metros de desnivel

da fervenza do río Barosa, ao redor da cal se atopa o

complexo etnográfico-ambiental de río Barosa. Moi preto

de aquí, a historia do municipio de Moraña materialízase

nas abundantes manifestacións prehistóricas como a

Lapa de San Martiño de Gargantáns do 3.000-2.000

antes de Cristo.

Club Náutico, convidan a facer unha parada e descansar

un pouco e, de paso, degustar un delicioso arroz con

lumbrigante nalgunha delas.

A ponte románica da Ramallosa cruza o río Miñor e divide

Baiona e Nigrán. E, no Monte do Doce Nome de Xesús,

poderemos revivir a prehistoria no castro de Troña. Des-

pois deste intenso percorrido de dous días, unha boa

forma de dalo por finalizado é achegarse a unha das

principais vilas termais de España: Mondariz-balneario,

a cal mantén todo o encanto dos seus anos de esplendor

durante a Belle Époque.

De pedra en pedra

A través desta ruta do sur da Comunidade autónoma,

que comeza en Mondariz e conclúe en Cerdedo, pode-

mos facer un percorrido polas pedras labradas máis an-

tigas de Galicia, coñecendo impresionantes petróglifos,

muíños, cruceiros, hórreos, algún que outro castelo e

mesmo un menhir. Iniciamos o percorrido no bosque

de Sobroso para despois centrar a visión no castelo,

sede do actual Museo do Traxe de Galicia.

En Ponte Caldelas, atopamos a Área Arqueolóxica de

Tourón, un dos complexos de artes rupestres ao aire

libre máis singulares de Galicia.

Cara á costa da ría de Vigo, cruzamos a enseada de San

Simón ata a península do Morrazo, onde visitaremos o

Castelo de Vilasobroso, Mondariz.

Petróglifos de Campolameiro. Cruceiro de Hío, en Cangas.
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A nosa viaxe continúa cara ao interior, a un bo lugar para

coñecer de preto a nosa cultura prehistórica: o Parque

Arqueolóxico das Artes Rupestres de Campo Lameiro.

Trátase dun conxunto ao aire libre onde atoparedes case

cen petróglifos no seu contexto ambiental e máis de 80

paneis interpretativos, así como a recreación dun pobo-

amento da Idade de Bronce. Sentirédesvos como se ti-

vésedes estado a retroceder 4.000 anos no tempo.

Campo Lameiro está considerado un dos parques ar-

queolóxicos máis grandes de Europa e o maior do nor-

oeste peninsular. De volta ao noso camiño e algo máis

preto do presente, encamiñámonos agora ao municipio

de Cerdedo para atopar a Eira de Pedre. Rodeados pola

igrexa, anterior ao s. XVII, e casas de arquitectura tra-

dicional desta zona da provincia de Pontevedra, atopa-

redes un conxunto de hórreos restaurados na chamada

Eira Grande.

Costa da Morte

Eduardo Pondal definiuna como costa verdescente pola

súa natureza exuberante, que impón a súa vontade con

árbores voluptuosas e ramas repletas de enredadeiras.

O río Anllóns, repleto de pequenas fervenzas e rápidos,

discorre ao seu antollo por unha paisaxe singular e in-

igualable acompañándonos por terras da Costa da Morte

ata o verxel de Bergantiños, onde se atopa o refuxio de

Verdes, en Coristanco. Aquí iníciase a nosa ruta que mo-

rrerá en Muxía, fronte ao santuario da Nosa Señora da

Barca. A Costa da Morte ofrécenos, a pesar do seu nome,

leccións de vida, historia e tradición. É como un bosque

de fadas no que a man do home é apenas perceptible.

No camiño, atopamos muíños e bancos de pedra, canles

e pontes de madeira. En Malpica, atopamos o muíño de

Forno do Forte. En Buño, explícase como vivían os xor-

naleiros que traballaban a terra arxilosa coa que produ-

cían tamén pezas de cerámica en barro. En agosto, ce-

lébrase a Mostra de Olaría, onde se ve como funcionaba

antigamente o forno de propiedade mancomunada.

Seguindo o curso do Anllóns, chegamos a Cabana de

Bergantiños, onde podemos iniciar a ruta de Rego dos

Muíños, coñecida por Roncaduiro: o roncar das augas do

río que poñía en marcha os 24 muíños de auga que aquí

se conservan. Ao final do traxecto, atopamos o castro

de Borneiro, coñecido como a Cibdá.

Sen saír de Cabana de Bergantiños, deixamos a Cibdá

para visitar a catedral do megalítico galego, o dolmen

Dolmen de Dombate, Cabana de
Bergantiños.
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de Dombate e o seu centro de interpretación. Este mo-

numento funerario ten máis de 6.000 anos de antigüi-

dade.

En Zas, podemos ver as Torres do Allo, que actualmente

acollen o Centro de Interpretación dous Recursos Turís-

ticos e Patrimoniais do Territorio de Costa da Morte. Para

finalizar, nada mellor que unha boa caldeirada de raia,

congro ou abadexo, un prato que non debe deixar de

probarse en toda A Costa da Morte.

E de Zas, imos cara a Vimianzo para descubrir outra ma-

rabilla do megalítico, o dolmen de Pedra Cuberta. Esta é

a única anta en Galicia que presenta restos pictóricos,

descubertos polos arqueólogos alemáns Georg e Beira

Leisner nos anos 30 do século XX. En Vimianzo, tamén

poderedes visitar o castelo dos batáns de Mosquetín.

Este é un museo etnográfico composto por dous edifi-

cios onde se agochan as curiosas estruturas de tres ba-

táns, uns aparellos utilizados para mazar e tupir a la, e

sete muíños.

Desde Vimianzo, seguimos con dirección a Camariñas

para, na Ponte do Porto, coller a estrada que leva a

Muxía. No camiño, atopámonos coa igrexa de Santiago

de Cereixo. Este pequeno templo do século XII é un dos

exemplos máis emblemáticos do románico rural na Costa

da Morte.

Foi parada de peregrinos que chegaban por mar ata a

Ponte do Porto e logo dirixíanse a pé a Muxía e Santiago

de Compostela. Hai que observar con atención os seus

dous fermosos pórticos. Nun deles atópase o tímpano

coa primeira representación románica da translatio do

corpo do Apóstolo Santiago nunha barca de pedra.

Poñemos rumbo agora cara á costa para visitar o hórreo

de Ozón, no municipio de Muxía. Hai que contar os 21

pares de pés deste hórreo construído en granito no sé-

culo XVIII antes de dirixirnos á igrexa de San Xián de

Moraime. O mar de Muxía está moi preto de aquí. Xa na

vila, un final máxico para este percorrido será visitar un

dos santuarios marianos máis emblemáticos de toda a

Costa da Morte e de Galicia, o santuario da Nosa Señora

da Barca. Este sobrio templo, mandado construír por ini-

ciativa dos condes de Monforte, lembra o lugar ao que a

Castelo de Vimianzo.

Detalle da igrexa de Santiago de
Cereixo, Vimianzo.
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Virxe chegou nunha barca de pedra para animar o após-

tolo Santiago a continuar coa súa predicación. Neste

grande adro de pedra natural que mira ao mar, podere-

des tocar os vestixios sagrados desta aparición: a Pedra

dos cadrís, que se identifica coa barca; a Pedra de aba-

lar, que simboliza a vela e a Pedra do leme. Todas elas

pedras máxicas da milenaria embarcación ás que se lles

atribúen propiedades curativas e divinatorias.

Muros e Noia

O patrimonio oculto das terras que bordean a ría de

Muros e Noia vai proporcionarnos moitas sorpresas:

castros rodeados polo mar, lousas que falan, cruceiros,

muíños e moita da nosa historia impresa en pedra.

Imos visitala desde Porto do Son ata o impotente Monte

Louro, en Muros. No Porto do Son, está o asentamento

do castro de Baroña. Protexido por rochas, o mar e

dúas murallas de cachotería, o castro conseguiu con-

servar o perfil de 20 vivendas de planta circular ou oval

do seu interior, entre as que aínda podemos pasear.

Continuando pola liña da costa, chegamos a Noia, co-

ñecida pola Pequena Compostela, para escoitar de

preto as lápidas que nos falan. Para esta revelación, é

preciso acceder á igrexa de Santa María a Nova. Este

cemiterio, onde se conserva unha gran colección de

laudas sepulcrais, foi construído con terra traída desde

Terra Santa en galeóns noieses, segundo narra a lenda.

No seu interior, hai que contemplar detidamente o im-

presionante rosetón e a súa capela plateresca co altar

de estilo barroco. O templo dispón dun depósito de lau-

das gremiais que flanquean os seus muros. Entre as

máis de duascentas lápidas, poderá observarse as im-

presións a pico e maza dun canteiro, as tesoiras dun

xastre, o coitelo dun carniceiro, pasando pola áncora

característica dos mariñeiros ou as figuras antropoides

dos fidalgos.

Non se pode deixar esta fermosa vila sen visitar o seu

centro histórico, con encantadoras prazas e soportais

dignos de calquera vila medieval. Precisamente, cada

ano, no mes de xullo, celébrase a Feira Medieval.

Camiño de Lousame, veremos o cruceiro do descravo

de Berrimes, e visitaremos o mosteiro de San Xusto de

Lápidas da igrexa de Santa María
a Nova, Noia.
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A nosa seguinte visita lévanos ata o centro de interpre-

tación situado no muíño de mareas de Pozo do Cachón,

un mecanismo accionado pola forza das mareas cons-

truído no primeiro cuarto do século XIX.

Seguindo a ruta pola costa e deixando atrás o centro da

vila, atopamos na parroquia de Louro, coñecida pola súa

tradición turística, as súas praias e polo impresionante

Monte Louro. Pero hai que seguir buscando a pegada

prehistórica da vila. O noso destino é o petróglifo da

Lousa das Rodas.

Descuberto en 1956, podería estar dedicado ao culto ao

sol. Consta dun grupo de dez figuras que representan

dous símbolos espirais, sete circulares e un cabalo solar.

Aproveitando o noso paso por Louro, debemos facer

outra parada no convento de San Francisco do Rial, que

nos agarda sobre un fermoso val ao pé do monte Oroso.

E se quedan forzas, podemos visitar o faro de Louro, si-

tuado en punta Queixal, xusto ao pé dos 241 metros do

monte. Dun lado, a praia de San Francisco, de fronte, a

ría e, do outro lado, o solitario areal do Ancoradoiro e a

lagoa de Xarfas, declarada espazo de interese natural.

Toxosoutos, ao que podemos chegar facendo unha ruta

de camiñanda seguindo o curso do río San Xusto. En

Rois, visitaremos unha pequena xoia: a igrexa barroca

de San Vicente de Augas Santas, que acolle retablos

de 1738.

A mariñeira vila de Muros vai darnos conta do seu pa-

sado señorial simplemente camiñando polas rúas do

centro histórico, que teñen nomes tan curiosos como

«Saúde», «Esperanza», «Paciencia»…

Convidámosvos a dar un paseo e a ir descubrindo, de-

vagar, os seus tan suxestivos nomes que, a bo seguro,

non vos han deixar indiferentes.

Un bo punto para comezar o paseo é a tranquila praza

do Concello. Notaredes que as rúas e as prazas deste

percorrido están salpicadas polos restos da antiga mu-

ralla, así como polas vivendas mariñeiras. Estas típicas

casas tiñan un ou dous pisos con balcóns, un baixo con

soportais, que, en ocasións, quedan por debaixo do

nivel das rúas. Hai anos era frecuente ver nestes locais

como os homes arranxaban os aparellos de pesca men-

tres que as mulleres salgaban e lavaban o peixe. 

Castros de Neixón, Boiro.

Típica cerámica de Buño, Malpica
de Bergantiños.

Palilleiras da Asociación As
Nemanquiñas de Vimianzo.

Ecomuseo do Forno do Forte,
Malpica de Bergantiños.
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Tesouros de Arousa

A través deste percorrido polas entrañas dos tesouros de

Arousa, desde Ribeira a Campo Lameiro, coñeceremos

de preto o modus vivendi de antigas civilizacións que dei-

xaron as súas obras nos mellores enclaves da nosa terra.

Partindo da vila de Ribeira, visitamos o dolmen de Axei-

tos, tamén coñecido como a Pedra do mouro.

O seu aspecto é rexio a pesar de estar datado entre o ano

4.000 e o 3.600 a.d.C. e ser un dos monumentos funera-

rios megalíticos máis antigos de Galicia. Diriximos os nosos

pasos cara aos castros de Neixón grande e pequeno, en

Boiro. Descendendo cara á ría, percorreremos un camiño

que vai directamente á península de Neixón, nunha das

paisaxes máis fermosas de Arousa. Preto dos castros, nun

enclave rodeado de natureza, atopamos o Centro Arqueo-

lóxico do Barbanza, onde poderemos descubrir moita in-

formación sobre o patrimonio arqueolóxico da bisbarra.

É tempo agora para coñecer a vila de Rianxo. Faremos

un pequeno desvío na nosa ruta para achegármonos ata

alí e dar unha volta polo paseo da ribeira e polo seu

porto, con vistas á gran Serra do Barbanza. Aproveitade

este alto no camiño para degustar unhas deliciosas xou-

biñas de Rianxo ou uns bos mexillóns da ría de Arousa

mentres colledes forzas para continuar a vosa viaxe.

Seguindo no municipio de Rianxo, concretamente na

aldea de Araño, a nosa curiosidade polas agochadas

xoias arquitectónicas verase satisfeita cunha construción

máis recente que as visitadas ata o de agora. Trátase do

hórreo de Araño, un dos máis grandes de Galicia, que

forma parte dun bonito conxunto arquitectónico com-

posto pola igrexa de Santa Baia e a capela dedicada Á

nosa Señora dos Milagres. Ao outro lado do Ulla, agár-

danos o municipio de Catoira. De camiño, atoparemos a

coñecida ponte sobre o río coas Torres do Oeste, onde o

primeiro domingo de agosto ten lugar a Romaxe Vi-

quinga, que lle dá fama internacional a esta vila. Millei-

ros de persoas congréganse cada ano neste enclave para

presenciar o desembarco. A bordo dun barco e ataviados

con cascos e cornos, os novos viquingos simulan o ata-

que dos pobos nórdicos hai máis dun milenio.

Hórreo de Araño, Rianxo.
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mar, moíanse ata 200 quilogramos de fariña en dúas

quendas, de día e de noite. Contan que este muíño foi

construído no século XVII por orde do señor do pazo de

fefiñáns.

Sen saír de Cambados, imos agora cara á parte alta da

vila. No miradoiro da Pastora, visitaremos a igrexa de

Santa Mariña de Dozo. Moi preto da igrexa de Santa Ma-

riña, atopamos o Museo do Viño de Cambados, formado

por unha antiga casa reitoral e un edificio de nova cons-

trución unidos por unha pasarela. Non esquezades que

a mellor homenaxe que lles podedes facer a estas terras

é gozar cos seus magníficos viños acompañados dal-

gunha delicia da nosa gastronomía, como unha boa em-

panada, unhas zamburiñas á prancha ou uns deliciosos

pementos de Padrón.

Despois dunha xornada cultural e etnográfica, mergullá-

monos de cheo na natureza no municipio de Meis, onde

se atopan os reconstruídos muíños do Serén. Situados

nun ámbito privilexiado, o mellor modo de coñecelos é

completando a coñecida Ruta da Auga. y

Pero Catoira é coñecida tamén polos seus muíños de

vento de bambeo, únicos en Europa polo seu dobre sis-

tema de aspas. Aos muíños accédese tras unha pequena

camiñada empinada entre pequenos arbustos. Desde o

cumio, pódese sentir a mesma brisa que move as aspas

ao tempo que se observa unha das mellores panorámi-

cas da ría. Sentádevos enriba dos grosos muros de

pedra, que estarán dispostos a compartir convosco a

calor acumulada durante o día, e considerade o ocaso

como broche final da xornada.

A nosa viaxe continúa ata o municipio de Cambados,

onde se celebra a festa do viño máis antiga de Galicia.

A festa do viño comezou no ano 1953 coa reunión de

varios amigos para escoller cal dos seus albariño era o

mellor. Antes de descubrir os misterios do deus Baco,

visitaremos o Museo do muíño de mareas, en plena ría

de Arousa, entre as puntas de Tragove e Fefiñáns. O

sistema deste muíño é moi distinto ao visto ata agora,

dado que aproveitaba o movemento das mareas para

a moenda. Durante as tres horas que duraba a baixa-

Torres do Oeste, Catoira.
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A Galicia de
Virxilio Vieitez
fotógrafo por encargo, artista por instinto

San Marcos, 1962.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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Espacio Fundación Telefónica, en Madrid, reivindica a faceta artística do
fotógrafo Virxilio Viéitez, un dos máis importantes retratistas da historia
fotográfica española, cunha retrospectiva da súa obra que recolle preto
de 300 imaxes, moitas delas inéditas, e reúne material orixinal do estudo
do fotógrafo, vintages da época, cámaras e obxectos profesionais e
persoais xunto coa proxección do documental Virxilio Viéitez. Más allá del
oficio (2005), de José Luís López Linares.

Julito, Cerdedo, 1962-1963.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

Esperanza de Covas,
Soutelo de Montes, 19660-1961.

© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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D
i Keta Vieitez que «cando o mundo comezou

a interesarse por Virxilio, a el xa non lle in-

teresaba o mundo». E seguramente ten

razón. Convertido en sorprendido especta-

dor da súa propia obra, Viéitez, tras máis de

quince anos sen facer fotos e sen ver nunca unha exposición

de fotografía, a primeira que viu foi a súa propia. El consi-

deraba que, coa chegada da cor, a fotografía se banalizara e

que as novas xeracións non a valoraban. «Se tivese que ser

fotógrafo nestes tempos, non podería. A xente non atende»,

afirmaba. Posar era un acto relevante e Viéitez soubo dotar

ese momento dunha gravidade emocionante. Porque, e como

asegura o crítico e un dos seus descubridores Manuel Sen-

dón, «unha palabra que define as fotos de Virxilio é maxia,

a outra é dignidade».

O 15 de agosto de 1997, Manuel Sendón viaxaba pola es-

trada cando, de súpeto, viu o cartel dunha muller xunto a

unha radio anunciando unha exposición. Foi tal a forza desa

imaxe que a curiosidade fixo que se desviase a Soutelo de

Montes (Pontevedra), onde contemplou 40 fotografías de

Virxilio Viéitez recuperadas pola súa filla Keta, quen reve-

lou ao mundo o que o seu pai tiña na mirada. Saíu ao ex-

terior e viu a luz, como o propio Viéitez, quen detestaba a

rixidez do estudo.

«Desde o primeiro momento, fun consciente de que esas

imaxes transcendían o marco da fotografía galega e espa-

ñola. Tratábase dun valor universal que podía dialogar sen

complexos cos grandes da foto universal», vaticinou Sendón

sen equivocarse. Tanto foi así que Cartier-Bresson, ao que

Virxilio Viéitez chamaba o francés, incluíu unha das súas ima-

xes no seu libro As miñas fotos favoritas –San Marcos, 1962,

que abre esta reportaxe–.

A historia de Virxilio Viéitez (Soutelo de Montes, 1930-

2008) está escrita por unha suma de azares que sucesiva-

mente foron agregando novos actores: quen vía as súas

fotografías inmediatamente era consciente de estar ante

algo grande.

A reveladora do segredo foi, en primeiro lugar, Keta Viéitez,

quen tiña prohibido abrir as latas onde o seu pai gardaba a

película fotográfica. Un día, abandonadas nunha caixa na

que pariran máis de cinco gatas, decidiu abrilas e liberar
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do esquecemento esas primeiras imaxes ofrecéndoas á pos-

teridade.

Keta Viéitez foi a primeira en comprender o incalculable

valor histórico e artístico do material fotográfico do seu pai

e expoñelo nun espazo improvisado en Soutelo de Montes.

«O material que atopei impresionoume. Moitas imaxes non

as coñecía, eran demasiado antigas e víaas por primeira vez.

Nese momento, tiven claro que as fotos do meu pai eran

como as dos grandes fotógrafos», explica Keta Viéitez.

A mirada aguda de Manuel Sendón e Xosé Suárez Canal

levou esas imaxes á Fotobienal de Vigo. Suso de Toro viu

unha recensión desta mostra e escribiu en 1999 unha mag-

nífica reportaxe para El País Semanal, El fotógrafo de pueblo,

que lería Enrica Viganò, comisaria da exposición que Funda-

ción Telefónica dedica en Madrid ao fotógrafo galego... A

mecha estaba prendida e a chama, aínda acesa, non parece

que vaia extinguirse.

Entre 1953 e 1980, Virxilio Viéitez percorreu a comarca de

Terra de Montes retratando as súas xentes e trazando unha

historia visual da época. O seu arquivo, integrado por máis

de 50.000 negativos, atesoura a memoria dunha vila mar-

cada pola emigración e a posguerra, aínda que tamén polas

festividades e a tradición. Un importante patrimonio cultural

conservado en Soutelo de Montes, a vila onde o fotógrafo

naceu en 1930, onde morreu en 2008 e onde traballou case

toda a súa vida.

Retrospectiva en Madrid

Dirixímonos ao Espacio Fundación Telefónica ,en Madrid, e

percorremos a maior retrospectiva dedicada a Virxilio Viéitez,

coproducida pola Fundación Telefónica e o MARCO de Vigo,

e que pode ser visitada ata o próximo 19 de maio. Esta mos-

tra reivindica a faceta artística do retratista e sitúao como

un dos autores de referencia da España das décadas dos

anos 60 e 70 do pasado século.

Dicía Otero Pedrayo que «Galicia é terra de adeuses».

Entre 1911 e 1957, máis de un millón de persoas partiron

cara a América. Virxilio contribuíu a unha sorte de co-

rrespondencia visual fotografando por encargo a aqueles

que quedaron. «América debe estar chea das miñas

fotos», dicía.

Dorotea do Cará,
Soutelo de Montes, 1960-1961.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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Así, a través de preto de 300 imaxes de encarga «en branco

e negro e en cor», especialmente daquelas destinadas aos

emigrantes galegos que se atopaban na Arxentina, México e

Venezuela e que recibían así un testemuño visual dos seus

familiares en Galicia, a mostra proporciona unha visión da

Galicia rural da década dos anos 60.

Para esta exposición levouse a cabo unha investigación que

ha ter en conta a práctica totalidade dos negativos datados

entre 1953 e 1980 –máis de 50.000– e foi recuperado ma-

terial inédito de caixas seladas e latas que contiñan metros

de película xamais positivados tras a súa primeira utilización,

é dicir, tras o encargo do cliente da época.

«Quero que o visitante experimente unha sensación similar

á que sentiría se camiñase entre os veciños de Soutelo de

Montes», explica referíndose á disposición da obra na sala a

comisaria Enrica Viganò.

Nesta selección, inclúense os seus traballos máis famosos,

pero tamén obras inéditas, entre elas fotografías en cor e

vintage e evidénciase a particular mirada de Viéitez, un fo-

tógrafo cunha habilidade única para facer rotundas, solem-

nes e intensas as imaxes cotiás, carentes de todo artificio.

«O seu estilo era inconfundible. Posuía unha capacidade e

unha intuición extraordinaria á hora de suscitar a posta en

escena, na que incluía obxectos e suxería poses que, ás

veces, rozaban o surrealismo, pero que, malia iso, se con-

vertían en fragmentos de verdade, fortemente enlazados coa

contorna. O seu papel de fotógrafo de vila naqueles tempos

gozaba de gran prestixio e encaixaba perfectamente no ca-

rácter de alguén especial como Viéitez: intelixente, rápido,

competente, instintivo e consciente das súas facultades.

Daba ordes aos seus modelos cunha firmeza que non admi-

tía discusión e cunha lucidez que garantía o resultado», en

palabras da comisaria.

«Eu estudaba a papeleta e, cando premía o disparador, iso

era o tiro seguro», afirmaba o fotógrafo. Non hai experi-

mentación nin procura nas miles de imaxes que compoñen o

seu arquivo, nunca pensou facer un proxecto artístico. Foto-

grafou só aquilo que se lle encargou e polo que se lle ía a

pagar, disparando atinadamente unha soa vez tratando de

aforrar película. Con todo e como matiza Manuel Sendón:

«fotografaba o que lle pedían pero... como el quería».

Virxilio era un home respectado e, nese momento, nos es-

curos anos da ditadura franquista, a xente estaba afeita a

obedecer. El era, como o notario, apreciado e, ao tempo, tiña

autoridade. «Era un fotógrafo de xeitos suaves e porte ele-

gante. Amable e sedutor. Gañaba rapidamente a confianza

Barro de Arén, 1958-1959.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, 

A Coruña, 2013.
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das persoas, sobre todo das mulleres pouco habituadas de

trataren neses tempos con fotógrafos así», conta a súa filla

quen relata: «vino traballar en infinidade de ocasións e sem-

pre me fascinou del a naturalidade coa que exercía a súa pro-

fesión e a sinxeleza coa que resolvía as dificultades. Era moi

rápido á hora de situar os seus modelos, abondáballe con

botar unha ollada ao seu redor, pero, unha vez elaborada a

composición da escena, pegaba o ollo ao buratiño da cámara,

inclinaba lixeiramente o corpo e mergullábase nunha análise

lenta e meticulosa que non se sabía canto podía durar, ata

que, por fin, apertase o disparador».

Virxilio Viéitez viviu os tempos do fame, as cartillas de ra-

cionamento e o estraperlo. Nacido en Soutelo de Montes, con

16 anos abandona a súa aldea para procurar un sustento. El

coñecía os seus retratados, pero víaos coa mirada do que

emigrara; no seu caso, a Cataluña. «Cando volvín da Costa

Brava de tratar con xente de mundo, quedei sorprendido.

Nada mudara: xente farrapenta consumida polo traballo,

caras de fame, mans con dedos deformados... casas paupé-

rrimas cos teitos de palla; pero eran persoas tan nobres que

se facían querer», describe o fotógrafo.

Unha sociedade en proceso de transformación

Os seus retratados son a súa xente, a súa comunidade e,

por iso, nas súas fotos, non hai nada de pintoresco, exó-

tico ou costumista, tampouco de neorrealista; nas súas

imaxes non hai denuncia, senón un resultado que orbita

entre o cotián e o extraordinario: xentes endomingadas

nun campo de verzas, animais humanizados parte xa da

familia, e os haigas, case sempre o seu propio, que serve

de atrezzo para o fotografado. Así, a presenza recorrente

de medios de locomoción que acompañan os retratados

como símbolo de modernidade e progreso afasta as súas

imaxes do tópico da Galicia profunda e illada xa que o ar-

quivo de Viéitez nos amosa unha sociedade en proceso de

transformación.

A idea idealizadora do estudio fotográfico trasládaa ao ex-

terior. «Veste fotografando o mesmo fondo insípido toda a

vida?» Móstranos os seus veciños coas súas mellores

galas, configurando un mapa humano da comarca radical-

mente afastado dos clixés establecidos. Aínda que, iso si,

De arriba a abaixo:
Cerdedo, ca. 1963.

Fermín, Avelino, Bautista e Pepiño,
Soutelo de Montes, 1957.

Sen título, 1967.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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«eu non era amigo das risas». Non eran apropiadas para

este contexto.

Virxilio Viéitez percorreu Terra de Montes ao longo e ancho

para fotografar os seus clientes a domicilio. A súa obra

reúne todas as características do fotógrafo rural que docu-

mentaba acontecementos e momentos vitais das persoas

e familias da zona –desde bautizos ata vodas, primeiras co-

muñóns ou funerais– pero, a diferenza doutros, tiña un ta-

lento especial para conferir solemnidade a cada un dos re-

tratos que realizaba.

Aínda que a maioría do seu traballo se caracteriza polas pos-

turas hieráticas dos retratados, o ríxido carácter frontal no

posado e as súas miradas intensas –os ollos miran directa-

mente ao obxectivo–, o espectador descobre escenas máis

próximas e, ás veces, ata cómicas, dinámicas instantáneas

de momentos distendidos. Fotos de DNI, retratos de pícaros

vestidos de domingo a luciren xoguetes, anciáns e anciás

cuxas caras reflicten o paso dunha vida dura, vodas, reu-

nións familiares... todo un rexistro da vida cotiá nas vilas da

comarca Terra de Montes.

«Dos primeiros retratos de estudio aos que ambientaba ao

aire libre, os seus preferidos; das reportaxes de cerimo-

nias ás fotos de tamaño carné para o DNI, así como os re-

tratos para enviar aos moitos familiares emigrados: o con-

xunto das súas imaxes ofrece hoxe un excelente

testemuño etnográfico que se converte en memoria dunha

vila e dunha época», apunta Enrica Viganò sobre a expo-

sición que amosa ademais material orixinal do estudio de

Viéitez: vintages da época, cámaras, películas, obxectos

persoais do fotógrafo, selos... E a proxección do docu-

mental: Virxilio Viéitez. Más allá del oficio, de José Luís

López Linares (RTVE, 2005). y

Familia de Luisa Iglesias
e Sara de Arnelas, 1962.

© Virxilio Vieitez, VEGAP, A
Coruña, 2013.

REVISTA TURGALICIA nº 24 GAL_Maquetación 1  25/04/13  11:05  Página 26



27Abril-Xullo

Suso de Toro coñeceu persoalmente a Virxilio Viéitez tras descubrir as súas fotografías

por sorte nunha publicación compostelá. Foi tanta a impresión que lle causaron que

pensou en escribir un libro contando as moitas historias que hai detrás de cada unha

delas, pero «non me sentía con dereito a facelo. Era a súa xente, pero non a miña». His-

torias como a de Dorotea do Cará abrazando unha radio. Corría o ano 1960 e a señora

Dorotea, viúva, tras criar soa os seus seis fillos, aforrou o diñeiro suficiente para que o

único fillo que aínda non emigrara puidese marchar para Venezuela. Xa en América,

o fillo mandoulle cartos e unha petición: «con este diñeiro, o primeiro que ten que

comprar é unha radio. Faralle así compañía e xa non estará soa». Dorotea do Cará,

nunha imaxe, aparentemente absurda, abraza esa radio que fai, en realidade, as veces

do seu fillo.

«O lugar de Virxilio non era un museo; o seu destino era o de ser o fotógrafo dos seus

veciños. Con todo, ao estudar fotografía, a súa filla Keta puido ver o traballo do seu

pai con outros ollos e apreciar que, ademais da súa dimensión funcional, esas imaxes

tiñan valor», relata Suso de Toro. Para o Premio Nacional de Narrativa «Virxilio era un

home moi consciente da súa vida e da súa historia. Marchou da súa aldea e aprendeu

non só sobre fotografía, senón tamén sobre a vida. Ao volver, contemplaba a súa xente

con outros ollos, cunha mirada curiosa. Coñecíaos e coñecíano, pero, á vez, veos coa

mirada do que viu outras realidades». Para De Toro, iso é o extraordinario nas foto-

grafías de Virxilio «saca a verdade de cada un dos seus retratados porque non traba-

llaba con estraños, senón con xente que sabía como era, como pensaba e o que pen-

saba del. Non era Virxilio Viéitez, senón Perello, o alcume polo que o coñecían, e que

é un dos nomes do demo, pero dun demo bo», explica. Virxilio volveu á súa parro-

quia ao enfermar a súa nai «pero ese non era o seu sitio. O seu lugar estaba lonxe de

alí, nun mundo que coñecera máis aberto e máis libre e que botou de menos toda a súa vida. Esa nostalxia deixou pouso no seu obxectivo».

Suso de Toro afirma que esa relación especial entre fotógrafo e fotografado é a que confire a forza ás súas imaxes «se sempre tivese vivido en Soutelo de Mon-

tes, non tería esa visión. Nos seus retratos ves claramente iso que se di que cada fotografía queda cun anaquiño da alma do retratado».

Virxilio Viéitez fue un cristal y una cámara oscura que absorvió una parte del alma de un país desaparecido, la comarca de Terra de Montes (…) Fotografió el

hambre, los trabajos, los muertos y la dignidad de una gente. Y lo hizo con esa pátina que parece el aura del tiempo pasado y en realidad es el cariño por el re-

tratado porque, aun sintiéndose un exiliado, era uno de ellos. El retratista era del bando de los retratados.

Virxilio, el fotógrafo de pueblo. El País Semanal, 14 de febreiro de 1999.

Virxilio, el fotógrafo del pueblo

Sen título, 1967.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

Alfonso o portugués, Cerdedo.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

Sen título, 1969.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

O escritor Suso de Toro perante un retrato de Virxilio Vieitez.
Foto: Espacio Fundación Telefónica.

REVISTA TURGALICIA nº 24 GAL_Maquetación 1  25/04/13  11:05  Página 27



28 Abril-Xullo

En Galicia, usamos con moita frecuencia a expresión estar nas verzas, que vén signifi-

car estar pasmado, nos biosbardos. Así estaba Virxilio Viéitez, ao que coñecín na Fo-

tobienal de Vigo grazas a Manuel Sendón e Xosé Luís Suárez Canal en 1998. Alí non

falaba moito, era espectador da súa propia obra, estaba pasmando, nas súas verzas;

vendo aquelas fotos, sentía unha emoción intensa; artista por instinto, inventou unha

gramática propia para escribir un relato. El sabe o que busca porque coñece moi ben

o que mira. Fotógrafo certeiro, marcaba a súa pegada en cada disparo, era audaz e in-

tuitivo.

Lembro as súas mans: eran longas e finas, de pianista. Tiña swing. «Era un fotógrafo

de xeitos suaves e porte elegante. Amable e sedutor», di Keta. «Gañaba rapidamente

a confianza das persoas, sobre todo das mulleres pouco afeitas a trataren neses tem-

pos con fotógrafos así». Un dandi rural.

Naturalidade e sinxeleza para resolver as dificultades, moi rápido ao situar os seus mo-

delos, gustáballe o aire libre facendo da necesidade virtude. Representa aquilo que

dicía Oscar Wilde «o mellor xeito de distinguirse é coa máis absoluta simplicidade».

Virxilio, como Borges, interpretou que debuxar o mundo, en realidade, é debuxar o

propio rostro. Cando o mundo comezou a interesarse por el, a Virxilio xa non lle in-

teresaba o mundo. Na súa mirada vivía a melancolía, a morriña, ese estado tan parti-

cular no que un bota en falta o de alá cando está acá e o de acá cando está alá. En fin,

nas verzas».

VARI CARAMÉS

Virxilio Vieitez, nas verzas

Pilucha de María de Adolfo,
Soutelo de Montes, 1959-60.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

Pilar, Maribel e Lola, San Martiño de Figueroa, 1960.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.

O fotógrafo Vari Caramés. Foto: Espacio Fundación Telefónica.
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Os pintores Eduardo Arroyo, Antonio López e Luís Gordillo mantiveron un debate

sobre a obra de Virxilio Viéitez exposta en Madrid e, aínda que para López reflicte

unha realidade «que eu non lembro así», os tres coinciden ao sinalar a grande afluen-

cia de público que cada día recibe esta mostra no Espacio Fundación Telefónica, loca-

lizado na Gran Vía madrileña. Persoas que sorrín e, a cada paso, parecen descubrir

entre os veciños de Terra de Montes tamén os seus familiares. Di Arroyo que para el

constitúe «unha obra moi sorprendente e interesante. Virxilio non era consciente de

estar facendo arte e iso é, precisamente, o que dá valor ás súas imaxes. Unhas fotografías

nas que as miradas dos retratados case atravesan a cámara, ven máis aló do fotógrafo...

Paréceme algo fermoso, violento e duro e, no aspecto documental, lémbrame unha Es-

paña rural que eu coñecín».

Luís Gordillo visitou casualmente unha exposición en Santiago de Compostela dedi-

cada ao fotógrafo e deixoulle a impresión de algo que non vira... «Sentino limpo, claro, case máxico... Como unha persoa inocente, el non se sabía artista e creo

que a espectacularidade da exposición é, en realidade, contraria ao seu espírito».

A mirada de tres grandes da pintura
Antonio López, Luis Gordillo e Eduardo Arroyo.

Foto: Espacio Fundación Telefónica.

Virxilio Vieitez fotografado por Keta Vieitez.
© Virxilio Vieitez, VEGAP, A Coruña, 2013.
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Case no corazón xeográfico de Galicia, na parte máis montañosa das provincias de
Pontevedra e Ourense, localízase Terra de Montes. Definir os seus límites non é tarefa
sinxela, pero para moitos comprende os concellos de Forcarei, Cerdedo e Beariz. En Soutelo
de Montes (Forcarei) naceu e morreu Virxilio Viéitez quen, a bordo da súa Lambretta
primeiro e do seu mil cincocentos despois, percorreu a comarca deixando testemuño gráfico
deste rico territorio que, guiados por Keta Vieitez, a súa filla, percorreremos.

Keta Viéitez posa entre as verzas en Soutelo de Montes
emulando as fotografías do seu pai Virxilio Viéitez.

«Virxilio por estradas de grava, polas avesedas, coa certeza
impronunciada de que unha cultura é un territorio».

ANTONIO LUCAS

Terra de Montes,
terra de artistas

TEXTO: ANA RAMOS x FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN
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Cruceiro de 1893 obra de José Ferreiro,
na fachada do mosteiro de Aciveiro.

S
outelo de Montes (Pontevedra) medra a

ambos os dous lados desa estrada tantas

veces fotografada por Virxilio Viéitez unha

vía principal que «a partir de Barbantes atra-

vesa as terras de Maside e do Carballiño, re-

monta os cumes do Paraño e chega ao litoral correndo pa-

ralela ao río Lérez ata a cidade de Pontevedra», anota

Ramón Villares.

Nesa estrada que, polo menos, non perdeu a súa impor-

tancia, apenas se albisca a contorna que fotografou Vir-

xilio e que a súa filla Keta Vieitez se encargará de amo-

sarnos.

Terra de Montes localízase na parte máis montañosa das

provincias de Pontevedra e Ourense, case no corazón de

Galicia. Definir os seus límites non é tarefa sinxela, pero,

segundo a demarcación máis estendida, comprende os con-

cellos pontevedreses de Forcarei e Cerdedo, e o concello

ourensán de Beariz. Tamén algúns lugares da Estrada (Sa-

bucedo), Cotobade (Caroi), Irixo ou Campo Lameiro poden

considerarse parte de Terra de Montes.

O fotógrafo, subido a súa Lambretta primeiro e ao seu mil

cincocentos negro despois, percorreu a comarca «confec-

cionando un catálogo de seres e costumes non sobre un es-

pazo coñecido, senón a partir del» en palabras de Antonio

Lucas, deixando testemuño deste rico territorio que me-

drou a redor do mosteiro de Aciveiro, Monumento Histórico

Artístico e Ben de Interese Cultural na actualidade e re-

convertido para usos turísticos.

Emprazado o mosteiro na serra do Candán, empezamos a

nosa visita seguindo o obxectivo do fotógrafo percorrendo

esta serra, un dos vinte e seis espazos de protección do

medio da provincia de Pontevedra. Fronteira natural entre

os concellos de Silleda, Lalín e Forcarei, ao que pertence,

trátase dun dos recunchos paisaxísticos máis fermosos de

Galicia, Lugar de Importancia Comunitaria e integrado na

Rede Natura 2000. Nela nacen os río Lérez, Umia e Deza e

aquí podemos gozar de paisaxes harmoniosamente confor-
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“Pontes do río Lérez  
feitas de ceo e pedra:  
lévovos no recordo 
sempre ledas”

Outra ruta para ter en conta ten como punto de partida o

campo do mosteiro de Aciveiro e, ao longo de once quiló-

metros, transcorre polos lugares de Masgalán, o cume de

Seixiños Brancos, Porto Candán, cume de San Benito, a

aldea illada de Grobas e Bustelos. No tramo final, o que vai

do fermoso recuncho de Grobas a Bustelos, aínda atopa-

mos un anaco amplo de impagable camiño lousado pola la-

deira do monte.

Mosteiro de Aciveiro

E tras as rutas de camiñada, visitamos o mosteiro de Santa

María de Aciveiro, cuxa superficie total supera os 45.000

madas por unha sucesión de montes e vales nos que me-

dran vexetais endémicos e zonas hidromorfas de conside-

rable valor natural ou ascender ata o pico de San Benito

que, cos seus máis de 1.000 metros de altitude, é un dos

puntos máis altos de toda a provincia.

Do Candán parten diversos itinerarios de camiñada, algúns

tan famosos como a ruta das pontes do Lérez, xurdida gra-

zas á colaboración entre o cronista Antonio Rodríguez Fraiz

e o artista Agustín Portela Paz, que describen e retratan

cada unha das pontes sobre o Lérez, a súa contorna e os re-

tallos de cultura inmaterial ligados ás zonas polas que o río

discorre. Con todo, foi Frei Martín Sarmiento o primeiro en

cantar as excelencias do Lérez. O ilustrado, con antepasa-

dos en Cerdedo, dedícalle unha atención case desmedida a

este río que nace en Aciveiro, a escasos dous quilómetros

do mosteiro.

Outro cerdedense, o poeta Xosé Roxelio Otero Espasandín,

dedicou un fermoso poema ás pontes do Lérez, no que

deixa patente o seu amor pola terra:
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metros cadrados. O mosteiro, do mesmo xeito que o terri-

torio onde se enclava, debe o seu nome ao acivro, especie

vexetal predominante no lugar. O monte e as terras de Aci-

veiro tiveron unha gran poboación, como testemuña o gran

número de monumentos prehistóricos, como mámoas e

castros, que aquí atopamos.

Grazas a unha inscrición conservada nun dos muros que dá

ao claustro das procesións, coñecemos que a data funda-

cional de Aciveiro foi o 2 de febreiro de 1135. A igrexa do

mosteiro encerra un notable interese arquitectónico e des-

taca o falso triforio sobre as bóvedas laterais de constru-

ción, que tamén aparece nas igrexas de Xunqueira de

Ambía e Santa Mariña de Augas Santas, na provincia de

Ourense. Os arcos da galería son de medio punto e arrin-

can de columnas con capiteis de ornamentación sinxela.

Diante da súa fachada, unha gran explanada que durante

un tempo estivo cuberta de carballos e castiñeiros propie-

dade da parroquia, mentres que no seu centro se ergue un

fermoso cruceiro obra do artista de Quireza, José Ferreiro,

no ano 1893. Realizado en granito, a cruz está decorada

coas efixies de Cristo crucificado e a Verónica nun lado, e a

Inmaculada sostida por anxos no reverso.

“Toda terra é dos homes
Aquel que non veu nunca máis que a propia,

a iñorancia o consume”
Rosalía de Castro (Follas Novas, 1880)

Virxilio Viéitez naceu en Soutelo de Montes en 1930, onde

faleceu con 77 anos. O retratista opinaba que «por moito

que un estude, se non ten mundoloxía, sempre será un

analfabeto», lembra a súa filla. El, con 16 anos, abandona

a súa aldea e marcha a traballar nas obras do aeroporto

compostelán, para dous anos despois emigrar ao Pireneo

aragonés, primeiro, e a Cataluña, despois. Será en Pala-

mós onde traballará como axudante do fotógrafo Juli Pallí,

con quen aprende as claves do oficio. En 1955, a súa nai

33Abril-Xullo

Mosteiro de Santa María de Aciveiro,
Monumento Histórico Artístico e Ben de

Interese Cultural, na actualidade
reconvertido para usos turísticos.
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Keta Viéitez, coa casa familiar ao
fondo, na estrada tantas veces

fotografada polo seu pai.

Casa grande modernista
en Soutelo, protagonista
de moitas das imaxes de

Viéitez.
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Igrexa parroquial
de Cerdedo.

Terra de Montes localízase na parte máis
montañosa das provincias de Pontevedra e

Ourense, case no corazón de Galicia.
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enferma e decide regresar a Soutelo, onde, posterior-

mente, abrirá un estudio fotográfico. Viéitez traballará para

clientes de toda a comarca de Terra de Montes retratando

a xeracións enteiras de veciños e mais tendo en conta que

nese tempo se impón a obrigatoriedade de incluír unha fo-

tografía no carné de identidade. En pouco tempo, conver-

teríase no fotógrafo máis solicitado, documentando coa súa

cámara os momentos clave na vida dos seus veciños e a

súa contorna.

«Era moi pequena cando o meu pai comezou a levarme

con el nas súas saídas de traballo. Eu aceptaba encan-

tada porque acompañalo era sempre unha aventura da

que volvía un pouco máis crecida. Chegabamos xuntos a

lugares recónditos a bordo do seu mil cincocentos negro,

o coche, por aquel entón, dos homes importantes», re-

lata Keta Viéitez. Ese automóbil é un dos recorrentes

protagonistas das súas fotografías e, en Soutelo, unha

das localizacións máis repetidas é aquela na que os re-

tratados posan ante o palacete, hoxe en venda, empra-

zado no alto dun outeiro da aldea. Trátase dunha casa

grande histórica, a máis emblemática da aldea, con pis-

cina e cancha de tenis. De estilo modernista e con arcos

de medio punto, a súa fachada, agora case en ruínas,

está azulexada con mosaicos realizados a man de orixe

portuguesa.

En Cerdedo

De novo na estrada principal, a Nacional 541, podemos se-

guila ata Cerdedo ou, primeiro, desviarnos a Forcarei e de-

gustar a súa famosa carne richada ou os cogomelos. Con

forzas renovadas, dirixímonos cara a Cerdedo, onde fare-

mos un alto no camiño para visitar a fermosa ponte e ca-

pela de Santo Antón e os conxuntos de hórreos tan típicos

nesta localidade.

36 Abril-Xullo

Eira da Hermida en Cerdedo.
Foto: Concello de Cerdedo.
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Atravesado pola mesma estrada principal, antes de co-

mezar o noso percorrido, degustaremos a sobremesa tí-

pica do lugar: a vincha, un doce propio dos entroido e

que conta coa súa propia festa gastronómica, na que se

premia a quen mellor prepare a deliciosa sobremesa.

Terra de canteiros, todo o concello está salpicado por

conxuntos arquitectónicos de grande interese e valor ar-

tístico e, respecto da arquitectura tradicional, Cerdedo

conta con tres eirados de canastros, aínda en uso e de

gran beleza, situado nas parroquias de Castro, Cerdedo

e Pedre.

Se a nosa visita se produce na primeira fin de semana de

xullo, desde Cerdedo podemos desviarnos cara a Sabu-

cedo (A Estrada) para visitar o curro onde se celebra a

tradicional e ancestral Rapa das Bestas, declarada Festa

de Interese Turístico Internacional. Durante tres días, cen-

tos de cabalos que viven no monte en liberdade son re-

ducidos polos aloitadores que suxeitan aos animais con

destreza mentres se procede a rapa.

Visitando Beariz

Non podemos abandonar Terra de Montes sen visitar Bea-

riz, no extremo noroccidental da provincia de Ourense e li-

mítrofe con Forcarei.

O nome de Beariz aparece por primeira vez no ano 1115,

que é a data en que Dona Urraca lle doa ao arcebispo Xel-

mírez os dereitos sobre as Terras de Montes, que com-

prendían entre o río Avia polo sur, as terras de Tabeirós polo

norte e as do Deza polo leste.

A partir do ano 1135, Beariz e toda a Terra de Montes pasan

a depender directamente do mosteiro de Aciveiro, sendo os

frades quen rexerían os destinos da comarca, impartindo

xustiza e recadando tributos. En Beariz, podemos visitar a

súa igrexa parroquial e o cruceiro de Xirazga e, no lugar de

37Abril-Xullo

Praia fluvial de Doade.
Foto: Keta Vieietez.

Feira de Doade.
Foto: Keta Vieietez.

Eira en Muradás (Beariz).
Foto: Keta Vieietez.

Igrexa de San Salvador de
Xirazga (Beariz).
Foto: Keta Vieietez.
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Ricobanca, os restos dunha calzada romana e unha ponte

medieval sobre o río Verdugo. Como en toda a zona, abun-

dan as mámoas e os castros que nos falan da importancia

do territorio en épocas pretéritas e, unha curiosidade, no

lugar de Doade, celébrase unha famosa feira, desde a época

medieval, todos os días nove de cada mes.

«Eu sigo sorprendéndome unha e outra vez coas súas fo-

tografías, pero hei de recoñecer que o que nunca me sor-

prendeu del é o seu xenio».

Keta Viéitez

«Un día calquera convertíase en domingo»

Paseamos con Keta e os seus veciños saúdana: «Que pasa

Viéitez», todos se coñecen e lembran o seu pai, testemuña

case sempre dos máis relevantes eventos familiares. «A súa

chegada celebrábase como un acontecemento, a xente in-

vitábanos a entrar nas casas, invitándonos a café, galletas

ou ao que na medida das súas posibilidades puidesen ofre-

cernos. O ambiente, de inmediato, tornábase festivo, un

día calquera da semana convertíase en domingo», lembra.

Aínda que a súa etapa máis prolífica se desenvolve nas dé-

cadas anteriores, Virxilio Viéitez continúa traballando como

fotógrafo ata finais dos anos oitenta, compaxinándoo con ou-

tros traballos. Con todo, asiste a unha mudanza nos costu-

mes, a sociedade cambia e con ela o papel que desempre-

gaba Virxilio. A fotografía popularízase, perde a solemnidade

tan propia da súa obra e, aos poucos, abandona o oficio que

tantas alegrías lle proporcionara. «Pasaron os anos, eu me-

drei e o meu pai foi mergullándose nunha rutina vertixinosa

na que un día seguía a outro día sen motivo aparente para a

celebración. Na súa vida deixou de ser sempre domingo»,

escribe a súa filla quen, aínda que non pode deter o tempo,

reconciliou ao seu pai, en certa forma, coa súa profesión

cando as súas fotografías chegaron aos museos e foron com-

paradas coas dos grandes autores. En 2006, a saúde de Vir-

xilio Viéitez sofre un empeoramento e falece en Soutelo de

Montes, a súa vila natal, o 15 de xullo de 2008. y
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Capela e Ponte romana de
Santo Antón en Cerdedo.
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Ponte de Santo Antón, Cerdedo.

“A Terra de Montes ten

de todo coma en botica

bos canteiros, bos gaiteiros,

e bos cregos para dicir misa”.

CANCIÓN POPULAR

Ademais do gran número de anónimos canteiros que deron

forma ás casas, muíños, cruceiros e pontes de Terra de Mon-

tes, este territorio é prolixo en artistas e intelectuais que dei-

xaron a súa pegada na comarca e en toda Galicia. O pri-

meiro, o abade de Aciveiro, despois canonizado como San

Gonzalo das Penas, e creador da Escola de Teoloxía Moral de

Aciveiro. Tamén Frei Martín Sarmiento, con casa familiar en

Cerdedo, deixou unha obra recoñecida no ámbito da eti-

moloxía e a lingüística galega.

Xa no século XX, estas terras serviron de inspiración aos po-

etas Xosé Roxelio Otero Espasandín e Benito Veloso Prado,

entre os conterráneos, ou Noriega Varela e Amado Carballo,

entre os foráneos.

Territorio tamén de afamados gaiteiros, foi Diego de Cana o

primeiro do que se ten noticia no século XVI, seguíndoo Ade-

lino Pichel, aínda que o que pasou á posteridade é Avelino

Cachafeiro, o maxistral gaiteiro de Soutelo, encomiado por

Castelao e Otero Pedrayo.

Entre os pintores, hai que citar a Virxilio Branco e José María

Barreiro Gómez; mentres que no campo das letras destaca o

cronista Antonio Rodríguez Fraiz, Manuel Cabada, de Sa-

bucedo, o forcaricense Xosé Luís Barreiro Rivas ou Xosé Ma-

nuel Rivas Troitiño.

Outro fotógrafo de menos sona pero de fermosas imaxes é

Manuel Barreiro; mentres que o cinematógrafo ten en For-

carei un dos máis importantes cineastas de Galicia: Chano

Piñeiro, que levaría o cine galego á súa maioría de idade.

Autor da premiadísima curtametraxe Mamasunción e da pri-

meira longametraxe galega, Sempre Xonxa, no filme utiliza

as lembranzas da súa infancia en Terra de Montes. Porque,

como o propio Piñeiro afirmaba: «Eu son un aldeán, para

ben e para mal».
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A Mariña lucense,

alma de artesanía
TEXTO: ANA RAMOS x FOTOGRAFÍAS: IVÁN NESPEREIRA

Dirixímonos á Mariña lucense, un territorio que visitaremos a través das Rutas da
Artesanía, unha proposta turística que permite que o visitante goce, a partir dos
produtos artesanais locais, de experiencias únicas baseadas na cultura, recursos,
tradicións e valores simbólicos desta comarca. Coñeceremos a artesáns como José
Rodil, quen na Pontenova relevou o seu pai na realización de navallas, a Franciso Fra,
carpinteiro de ribeira que ten «o oficio máis bonito do mundo», ou a Chus Lage, oleira
por vocación, cuxo taller se empraza no tradicional Barrio dos Muíños de Mondoñedo.

O taller de Francisco Fra en San Cibrao (Cervo)
alberga a historia de máis de sete xeracións
ininterrompidas de carpinteiros de ribeira.
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Neste territorio de gran riqueza patrimonial e natural, pode-

mos visitar a soberbia ría do Barqueiro, a praia das Cate-

drais, monumento natural escavado polo mar de enormes di-

mensións; percorrer do estuario do río Sor, paraíso de peixes

e aves acuáticas, ao estuario do Eo, reserva da Biosfera; ou

Foz, Viveiro e Ribadeo, portos que aínda conservan a pegada

dun pasado señorial. 

En Cervo, Sargadelos, unha das cerámicas máis representa-

tivas de Galicia, e no interior da Mariña lucense, a serra do

Xistral, terra de turbeiras e cabalos salvaxes; e Mondoñedo,

no Camiño de Santiago, antiga sede episcopal cunha fermosa

catedral do século XIII.

Rutas da Artesanía

Percorremos a Mariña lucense a través das Rutas da Arte-

sanía; unha proposta turística que permite que o visitante

N
a Mariña lucense, a Galicia verdecente

asómase ao Cantábrico. A Mariña, que

comprende todo o norte da provincia de

Lugo, confórmana os concellos de Alfoz,

Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá,

Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ribadeo, Riotorto, Trabada,

O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove.

O litoral, de case un centenar de quilómetros, é coñecido como

a costa máxica, conecta coa serra que delimita o interior a tra-

vés de vales fértiles e fermosos que perfilan un armazón de

paisaxes singulares. Aí, entre montañas algúns, mirando ao

mar outros, e, ata no Camiño de Santiago habitan, repartidos

e dispersos, un gran número de artesáns responsables de que

non se perdan oficios tradicionais e centenarios propios do

medio rural galego, xunto con outros dedicados ás disciplinas

artesanais máis vangardistas e innovadoras.

Fra traballando na realización dunha
barca no seu taller a pé da praia.
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o traballo e dedicación coa que se elabora cada un dos

produtos.

Unhas rutas que nos levarán por lugares incribles guiados,

ademais, polos sons do torno a virar, a zafra golpeando o

ferro, a serra sobre a madeira ou a historia de vida de cada

artesán: os seus porqués, os seus inicios, os seus tropezos

e os seus logros. «Máis aló dos produtos que fai cada un, o

interesante é a súa historia de vida. Por iso falamos de alma

de artesanía, poñemos en valor o artesán e non o produto

que fabrica», conta María Traveso.

Ferreiros na Pontenova

Dirixímonos á Pontenova, que, xunto con Riotorto, son dous

dos lugares consagrados xa na Idade Media como grandes

centros de produción de ferro en Europa.

O oficio de ferreiro contribuíu ao desenvolvemento de Gali-

cia e, en particular, da cunca do río Eo e dos seus afluentes

xa que esta zona reunía tanto a forza hidráulica como o mi-

neral de ferro e a vexetación necesaria para producir o com-

bustible para os fornos utilizados na época. Como herdanza

desta tradición secular de transformación do ferro na Mariña,

O taller de forxa do artesán de navallas
José Rodil, en Conforto (A Pontenova),
sitúase na que foi a súa casa familiar,

que data do ano 1900.

goce, a partir dos produtos artesanais locais, de experien-

cias únicas fundamentadas na cultura, recursos, tradicións

e valores simbólicos do territorio e as súas xentes. Coñece-

remos a artesáns como José Rodil, quen na Pontenova, ro-

deado por montañas, relevou o seu pai na realización de na-

vallas, ou a Franciso Fra, carpinteiro de ribeira que ten «o

oficio máis bonito do mundo», ou a Chus Lage, oleira por

vocación, cuxo taller se empraza no tradicional barrio dos

Muíños de Mondoñedo.

«Trátase de coñecer esta zona de gran beleza, pero, en lugar

da súa paisaxe, afondar no estilo de vida das súas xentes»,

explica María Traveso, de Promove, consultora impulsora

desta iniciativa, que destaca que «a transmisión desta expe-

riencia é posible grazas á disposición dos artesáns a mostrar

aos turistas o seu oficio e, ao tempo, o modo de vida no

medio rural galego».

Proponse unha interacción emocional, educativa e partici-

pativa, na que o visitante pode sentirse creador e artesán

colaborando activamente en actividades, cursos e expe-

riencias; ou observador, vivindo o proceso de xeración de

ideas, a maxia da creación, as materias primas usadas e
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un conxunto etnográfico que mostra como funcionaban as

ferrerías outrora.

Do traballo dos ferreiros dependía en gran medida a vida

tradicional agrícola, xa que eles fabricaban os apeiros, pero

tamén todas as ferramentas do carro e a casa, dando

forma en ferro candente e a golpe de martelo a eixadas,

fouces, ferraduras, chaves, tixolas, cazos, cazolas... e

tamén navallas.

En Conforto, unha aldea da Pontenova, o último artesán

da saga Rodil, o mestre J. Rodil, segue mantendo a tradi-

ción dos seus antepasados, expandindo as navallas arte-

sáns, pezas únicas feitas a man unha por unha, por todos

os recunchos da nosa xeografía. O seu taller de forxa si-

túase nunha casa de pedra que data do ano 1900 sen ape-

nas reformas, o que fai desta singular construción un

atractivo máis para visitar un espazo auténtico sen ape-

nas transformacións. No taller de José Rodil, un dos pou-

cos artesáns de navallas de toda Galicia, todo é música: a

do martelo co que ritmicamente moldea o ferro, a da fer-

venza onde acode a recoller a madeira que usará para os

mangos das súas navallas e a que soa na Radio Galega,

atopamos aínda hoxe ferreiros que, aínda que teñen pre-

senza en varios concellos, o seu centro indiscutible é o de

Riotorto, no que se conservan dous mazos: o de Bastián en

Espasande de Baixo e o da Fraga de Ferreiravella. Estes

mazos, xunto coas moas, muíños, centrais, etc., constitúen

o centro ferreiro máis importante do norte da Península, su-

mando un total de 46 dispositivos no curso do río de Ferrei-

ravella. Ademais, a mediados de abril, celébrase en Riotorto

a Feira de Artesanía do Ferro, na que teñen lugar distintos

obradoiros e demostracións de artesanía.

Pola súa banda, A Pontenova foi territorio mineiro como tes-

temuñan os fornos de Vilaoudriz, singulares construcións que

xurdiron ao abeiro das próximas explotacións mineiras. Do

patrimonio relixioso, destacamos a igrexa parroquial de

Santa María de Conforto e a súa rica colección de pezas de

arte sacro. A imaxe natural do municipio esta ligada ao río

Eo, famoso polos seus coutos de salmón e troita. Outros lu-

gares fermosos atopámolos seguindo o trazado da antiga vía

do ferrocarril Vilaoudriz-Ribadeo, convertida en vía verde.

Outro espazo de indubidable valor é a fraga de Reigadas, na

que podemos atopar osos pardos e visitar a ferrería de Bogo,

O mestre José Rodil segue mantendo a tradición dos seus
antepasados, expandindo as navallas artesáns, pezas

únicas feitas a man unha por unha.
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José Rodil traballa rodeado de feluxe e das ferramentas
feitas por el e o seu pai e que converten o seu taller nun

auténtico museo etnográfico.

emisora que o acompaña nas preto de dez horas que

cada día dedica ao seu oficio.

Aquí, na que outrora foi a casa familiar, criouse José Rodil

vendo traballar o seu orgulloso pai que hoxe lle fai com-

pañía. «Empecei facendo cousas aos poucos ata que fun

aprendendo». Rodil, ao falar do seu traballo, faino fácil,

pero non o debe ser tanto cando apenas novos artesáns

se incorporaron a el. «Aprender leva moito tempo. Eu

crieime vendo facer navallas. Primeiro aprendín unha

cousa, despois outra, foi un proceso natural... Pero, para

facelo ben, ademais de dedicarlle moitos anos, ten que

gustarche moito».

No seu caso, todo o proceso é artesanal desde a folla ata

o mango, pasando pola súa decoración. Terceira xeración

de artesáns, Rodil traballa só e realiza soamente navallas.

«O que sabe facer unha navalla fai un coitelo, pero o que

fai o coitelo quizais non sabe facer a navalla», explica.

Traballa rodeado de feluxe e de ferramentas feitas por el

mesmo e que converten o seu taller nun auténtico museo

etnográfico, no que o visitante pode contemplar o arduo

proceso de elaborar unha navalla. «Son anos no oficio e

moitas cousas xa non necesitas velas, outras si, por

exemplo, para temperar tes que ver a cor da folla pero,

ás veces, sabes que xa está terminada polos movemen-

tos realizados. Iso si, non hai ningunha fórmula física nin

matemática».

Os deseños que xa facía o seu pai combínaos con outros

novos e ata personalizados a petición do cliente. Aquí tam-

pouco hai regras ou patróns: «ás veces, segundo vén o aire

sae a navalla tamén». Con todo, é ese momento, o de

«romper a cabeza pensando nun modelo novo», o que máis

lle gusta do seu traballo.

En dúas horas pode terminar unha navalla e, no seu caso,

o seu bo facer precédeo, de forma que os pedidos se acu-

mulan no seu pequeno taller.

Traballa de sol a sol, e de luns a sábado, pero cada día goza

da belísima contorna que o rodea: «todos os días vou co-

rrer unha hora polos arredores e regreso ao traballo con

forzas renovadas».

Historia viva dun oficio que se perde, a Rodil só o enche de

mágoa que a xente «non sexa consciente do traballo que
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Nunha situación inmellorable, na marxe dereita da desem-

bocadura do río Covo, en San Cibrao, ao pé da praia e de-

baixo dun gran arboredo de chopos brancos, atópase a única

carpintaría de ribeira tradicional en activo da Mariña lucense,

capitaneada por Francisco Fra. Con máis de 200 anos de tra-

dición, alberga a historia de máis de sete xeracións ininte-

rrompidas de carpinteiros de ribeira. Trátase dunha edifica-

ción tradicional, construída en madeira de piñeiro e eucalipto

nos anos 40 e ampliada nos 60. No interior, consérvanse fe-

rramentas tradicionais da carpintaría de ribeira como eixolas,

garlopas, mazos de calafate, etc., un torno de finais do sé-

culo XIX e modelos de medio casco empregados para a cons-

trución de barcos.

A construción de embarcacións de madeira en Galicia é

unha actividade artesanal cun alto valor cultural, parte do

patrimonio marítimo e, por suposto, cun pleno sentido pro-

dutivo. Os artesáns tallan o modelo, trazan as súas formas,

seleccionan nos bosques a madeira necesaria e, ao longo de

meses, elaboran maquetas, serran madeiras, poñen a qui-

lla, a roda e o codaste, e levantan peza a peza un barco

enteiro.

Francisco Fra fala con tanto entusiasmo do seu oficio que

un podería imaxinarse a si mesmo deixándoo todo e dedi-

supón facer unha navalla. Asumiron que todo vén feito»,

cando el proba diariamente o valor das súas navallas arte-

sanais. E malia as horas, e algún que outro desgusto, non dú-

bida: «eu isto non o cambio por nada do mundo».

Carpintaría de ribeira en San Cibrao

Deixamos o interior e dirixímonos á costa, onde visitaremos

San Cibrao, unha parroquia de Cervo, concello de sona en

toda Galicia por acoller o complexo industrial de Sargadelos,

fundado a finais do século XVIII por Antonio Raimundo Ibáñez,

marqués de Sargadelos, e que intelectuais galeguistas lide-

rados por Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane rescataron do es-

quecemento.

Tras percorrer o casco urbano de Cervo coas súas casas de

tipoloxía tradicional coidadosamente restauradas e un labi-

rinto de rúas empedradas, imos a San Cibrao, vila localizada

nunha contorna de gran beleza paisaxística e cun museo do

Mar que dá conta da súa gran importancia mariñeira. Cami-

ñamos ata o faro, que se sitúa na Atalaia, e desde a área re-

creativa ao redor del podemos ver os tres illotes que con-

forman os chamados Farallóns, sen esquecer a ponte de

orixe medieval que cruza o río Covo e as antigas fábricas de

salgadura.

Francisco Fra, xa de neno, mentres o seu pai e o seu tío
traballaban, adoitaba xogar no taller aprendendo sen

querer o que sería o seu oficio.

REVISTA TURGALICIA nº 24 GAL_Maquetación 1  25/04/13  11:05  Página 45



46 Abril-Xullo

Francisco Fra talla o modelo que vai realizar,
selecciona nos bosques a madeira necesaria

e, ao longo de meses, elabora maquetas,
serra madeiras... ata levantar peza a peza

un barco enteiro.

cando a súa vida a facer barcos. «Este é o oficio da miña

vida, o máis bonito do mundo», di cando o coñecemos. Vi-

sitar o seu taller é como viaxar a tempos que criamos pa-

sados, entrar nun mundo que o artesán vai revelando co

seu galego mariñán cunha sonoridade aínda máis musical

que a doutras zonas de Galicia.

Rodeado de madeira, tócaa con coidado, e empezamos a en-

tender por que este é o oficio da súa vida. «Traballar con ma-

deira xa é de seu un pracer, o seu tacto, sentir o seu carác-

ter cálido, verlle as vetas e saber que isto é carballo, iso é

castiñeiro, aquilo eucalipto... Cada madeira ten un gran di-

ferente e, segundo a peza á que se destine, dáslle un aca-

bado distinto tamén».

Xa de cativo, mentres o seu pai e o seu tío traballaban, el

adoitaba xogar no taller aprendendo sen querer o que sería

o seu oficio. «Un carpinteiro de ribeira necesita polo menos

dez anos para aprender o oficio e, xeralmente, segue apren-

dendo toda a vida; e iso é un privilexio. Aínda que iso si,

sobre todo, ten que gustarche, porque, se non che gusta,

estás perdido». Párase un momento e cavila en alto: «isto

non o cambio por nada do mundo, todo o diñeiro que me

desen non sería abondo». Que afortunado, pensamos, e se-

guimos percorrendo o taller que se conserva como outrora,

como demostran as fotografías que retratan a parentes afas-

tados de Fra que xa exercían este oficio secular.

El tivo a oportunidade de traballar co seu pai «se non non

tería aprendido o que sei nin feito barcos que hoxe xa non

se realizan». O seu pai viviu con orgullo a súa substitución,

igual que el espera que lle suceda co seu irmán menor e co

seu fillo.

Sexa como for, seguramente o seu destino xa estaba escrito.

De pícaro, un dos seus pasatempos favoritos era converter

tacos de madeira en pequenos barcos aos que xa non lles

faltaba detalle.

As pezas dos barcos e o seu proceso de elaboración teñen

nomes tan fermosos como cadernas, que se corresponderían

coas costelas do barco, raio de Xúpiter, roda quilla, codaste,

vágaras, pel... pura poesía, polo menos, para oídos non

adestrados.

Agora está a facer unha traiñeira tradicional, que primeiro re-

aliza a escala nunha bela maqueta e que despois trasladará

ao tamaño orixinal. Cando busca pezas curvas, decántase

pola madeira de carballo que, como todas, hai que cortala na

súa época. «A baixante de xaneiro é un bo momento porque

a árbore está durmida, sen folla, aletargada», aínda que esa

baixante, que depende da lúa e non do calendario, pode che-

gar en febreiro, como ocorreu este ano. A sabia da árbore

percorre a árbore da raíz ao tronco e do tronco á raíz. «Na bai-

xante, a sabia está na raíz. Cando está no tronco, a madeira

non nos interesa porque se pon azul e dura menos tempo».
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El, cada vez que ten que facer un barco, vai ao bosque pro-

curar a madeira non só porque o apaixona, senón porque así

se asegura da calidade dos materiais empregados. «Traballar

coa madeira é o máis bonito que hai, aínda que xa non se

leve», explica mentres nos amosa unha árbore do norte,

«aquela que os ventos do norte desprazaron o seu corazón

facéndoas un tanto quebradizas».

Amósanos unha pequena embarcación de recreo que case

rematou e que, desde o papel ata a súa entrega con todos e

cada un dos seus detalles, pode ocupalo uns oito meses. «As

súas liñas de auga son suaves e bonitas para que se deslice

como se fose un peixe», conta mentres acariña o torno que

xa pertenceu ao seu bisavó.

El, que apenas colle días libres, mira ao seu redor e refle-

xiona: «Isto é a miña vida... sen o meu traballo non sabería

que facer».

Olaría en Mondoñedo

A olaría é unha actividade artesanal milenaria que en Galicia

chega ao presente practicamente intacta.

Este oficio artesanal ten a súa principal representación no

territorio mariñán no concello de Mondoñedo, onde os olei-

ros eran coñecidos como cacharreiros ou cazoleiros e se

agrupaban ao redor de catro ou cinco pequenos barrios,

chegando a coexistir en 1940 máis de vinte talleres, cada

un con tres partes diferenciadas: a zona para traballar, a

zona de secado e o barreiro, o lugar onde se almacenaba

o barro.

Antes de visitar o barrio dos Muíños onde María Jesús López

Lage ten o seu taller, percorremos o casco histórico de Mon-

doñedo, que é conxunto histórico-artístico. A vila foi capital

dunha das sete provincias do antigo Reino de Galicia e im-

portante centro cultural berce de escritores como Álvaro Cun-

queiro ou Leiras Pulpeiro.

A armazón urbana presenta un característico perfil medieval

e merecen especial mención as rúas da Ponte e Sindín. Visi-

tamos tamén o espazo verde da Alameda dos Remedios e

de, entre os seus diferentes monumentos, o Consistorio Vello

e a Fonte Vella, o Real Seminario Conciliar de Santa Cata-

lina, o Hospital de San Pablo, os conventos da Concepción e

de San Pedro de Alcántara, o Palacio Episcopal e o Santua-

rio da nosa Señora dos Remedios. Con todo, o máis relevante

dentro deste destacado legado patrimonial é a súa catedral

románica, declarada Monumento Nacional.

Non debemos deixar de gozar das ribeiras do río Masma e

dos seus afluentes, referentes da pesca fluvial, as ex-

traordinarias vistas panorámicas desde o monte Padornelo,

ou a xoia espeleolóxica galega: a cova do Rei Cintolo,

cuxas dimensións e riqueza xeomorfolóxica é inigualable

en Galicia.

47Abril-Xullo

O taller de Chus Lage localízase
no barrio dos Muíños de
Mondoñedo, nun antigo

obradoiro que aínda conserva o
forno de leña tradicional.
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Chus Lage, oleira por vocación, cando traballa no
torno, abstráese de todo o demais: «dáche igual

quen estea ao teu ao redor».

O taller de Chus Lage sitúase nun antigo taller que aínda con-

serva o forno de leña tradicional. Ademais, pódese visitar o

museo onde se exhiben pezas tradicionais da olaría mindo-

niense, así como obxectos de cerámica en distintas pastas e

esculturas. Chus Lage mantén viva a cerámica tradicional,

dando a coñecer as formas tradicionais e todas as activida-

des propias da olaría: desde a preparación do barro ata a

súa comercialización, pasando pola cocción.

Lage, a diferenza de Rodil e Fra, escolleu a olaría por voca-

ción, non por tradición familiar. A ela o torno reláxaa, per-

mítelle falar, pensar... Nacida en Lugo hai 26 anos, chegou a

Mondoñedo e aquí coñeceu a Alejandro Patrulla, un oleiro

que se convertería no seu mestre. «Empecei nisto casual-

mente. Non sabía nada de olaría ata chegar aquí, pero gus-

toume e seguín formándome primeiro en Lugo en cerámica

artística, despois facendo outros cursos... Sempre hai cousas

novas que seguir aprendendo».

Chus, cando traballa no torno, abstráese de todo o demais.

«Dáche igual quen estea ao teu carón», aínda que o torno,

aos poucos, vai cobrándose factura... «Fisicamente, o torno

é moi complicado. Todo é manual, a postura é incomoda e

o corpo vaise cansando, non responde como antes», reco-

ñece e, quizais por iso, «boto de menos o ánimo. Teño

menos capacidade de facer cousas e, polo tanto, debo em-

pezar a escoller». Esa elección levouna ata a escultura.

«Nela unha idea madúrala tecnicamente, profesionalmente

e como persoa, de xeito que, cando acabas a peza, pouco

ten que ver coa idea orixinal... Iso é o que me gusta, estar

sempre ante un pequeno reto persoal de maneira que poi-

das non aburrirte».

Por iso, a artesá quere seguir utilizando o torno pero «sen

presións», sen asumir grandes pedidos, pero traballando

cada día xa que, realmente, «non teño pensado xubilarme.

Isto é moito máis que un traballo...»

E aínda que durante o inverno ten pechado o seu taller, re-

cibe visitas escolares e cada sábado organiza obradoiros

como os que, enmarcados nas Rutas de Artesanía, celebra-

rán todos os artesáns que conforman este proxecto. y
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Os artesáns foron os primeiros transformadores do medio natural no que vivían para a elaboración de obxectos de uso cotián, desenvolvendo unha das

primeiras formas da economía moderna. Hoxe en día, a falta de transmisión dos coñecementos e das técnicas utilizadas en diversos oficios artesáns, así

como a desaparición de materias primas e ferramentas para a elaboración de certos produtos tradicionais, converten algúns destes antigos oficios en his-

toria viva, auténticas mostras da evolución dun territorio diferente.

O visitante pode realizar as Rutas de Artesanía na Mariña lucense tanto pola súa conta visitando os talleres artesáns que desexe –ferreiros, oleiros, eba-

nistas, carpinteiros, ceramistas, xoieiros, redeiras, restauradores de mobles...– en paquetes turísticos pechados que ofertan unha fin de semana artesa-

nal na Mariña, e tamén á carta.

A artesanía na Mariña lucense ofrece outra forma de contar a historia dunha vila, sendo unha parte viva do patrimonio cultural.

Máis información:  

http://www.amariñaturismo.es/rutas-artesania.html; http://amariñaturismo.es/alma/; http://amariñaturismo.es/experiencias/ficha.php?visita=10

Fin de semana artesanal na Mariña
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Rías Baixas
TEXTO E FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

A ría de Muros e Noia, a ría de Arousa, a ría e Terras de Pontevedra, e a ría de Vigo
e Baixo Miño conforman o destino Rías Baixas a través do cal visitaremos praias,
illas, viñedos, camiños, pazos, igrexas, balnearios... Coñeceremos recursos
patrimoniais e naturais, vilas mariñeiras como Cambados, Vilagarcía de Arousa,
Sanxenxo, Marín, Cangas, Mondariz Balneario, Baiona, Tui, A Guarda... ou cidades
como Vigo e Pontevedra. Tamén degustaremos unha das mellores gastronomías de
Galicia, innumerables atractivos que permiten gozar das Rías Baixas en calquera
época do ano.
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Espectacular imaxe da Illa de
Arousa desde o alto.
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P
oida que un dos trazos máis singulares da

costa de Galicia sexa a presenza das súas rías,

brazos de mar que se introducen no conti-

nente creando un litoral recortado. Só Irlanda,

China e a Bretaña francesa contan cun fenó-

meno xeolóxico tan especial como o das rías galegas. Vales

tectónicos afundidos afectados polos movemento das ma-

reas, polo que se produce no seu interior unha mestura da

auga doce do río coa auga do mar. Na súa xénese, unhas

víronse favorecidas pola existencia dunha intensa rede de

fracturas de esgazadura que facilitaron a penetración do

mar e marcaron o seu deseño; como é o caso das Rías Bai-

xas que se encadean no sudoeste de Galicia, desde o Monte

Louro, en Muros, ata a desembocadura do Miño. Son as de

maior extensión e as que dun xeito uniforme se alongan de

sudoeste a nordeste.

No seu litoral recortado, os tramos de costa acantilada, ro-

chosa e brava, dan paso a amplos areais aos que se pode

acceder, desde terra ou desde o mar, aproveitando os nu-

merosos portos. Nestas rías, as temperaturas son suaves

durante boa parte do ano, pero con abundancia de precipi-

Mosteiro de Armenteira, Meis.

tacións ao longo do outono e inverno. Unhas condicións me-

teorolóxicas que propician o desenvolvemento de frondo-

sas masas forestais que zumegan verdor e que cobren este

destino.

Extensos espazos cubertos de árbores e campos de cultivo

nos que os froiteiras, as hortalizas e as vides rodean aldeas,

vilas e cidades creando unha paisaxe alegre e colorida. Ade-

mais, a esta riqueza e variedade do seu medio natural únese

a ampla gama de produtos do mar ou da terra, de peixes e

mariscos que se poden degustar ao longo de todo o territo-

rio. Produtos todos eles acompañados co viño propio destas

terras, da Denominación de Orixe Protexida Rías Baixas. Para

moitos, un dos mellores brancos do mundo. E no Baixo Miño,

o mellor da horta.

O amante da arte atopará numerosos lugares nos que de-

terse: castros, igrexas románicas, góticas ou barrocas. Pazos

ou magníficos museos, como os que se atopan en Ponteve-

dra, Vigo ou Bueu. Ademais, as festas e romarías que se su-

ceden ao longo de todo o ano, especialmente durante o

verán, permitirán ao visitante penetrar nas tradicións e cren-

zas galegas.
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Conformadas as Rías Baixas pola ría de Muros e Noia, ría de

Arousa, ría e terras de Pontevedra, e ría de Vigo e Baixo

Miño; tras visitar a ría de Muros e Noia, dirixímonos agora ás

outras tres localizacións.

RÍA DE AROUSA

Os concellos que a integran son: A Illa de Arousa, A Pobra do

Caramiñal, Boiro, Cambados, Catoira, Dodro, Meaño, Meis, O

Grove, Pontecesures, Rianxo, Ribadumia, Ribeira, Sanxenxo,

Valga, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa.

A ría de Arousa soubo preservar a beleza das súas excelen-

tes praias e illas como Sálvora, Cortegada, Arousa ou A Toxa

cos seus balnearios, os seus piñeirais e a súa magnífica

oferta hostaleira; a animación de Rianxo, Boiro, Ribeira ou A

Pobra do Caramiñal; o señorío de Cambados, capital do al-

bariño, coa impresionante praza e o Pazo de Fefiñáns. E na

visita a Vilagarcía de Arousa, nada como gozar do turismo

mariñeiro achegándonos ao veciño porto de Carril para co-

ñecer os mellores criadeiros de marisco de Galicia, onde pro-

bar as súas famosas ameixas. Considerada a ría de Arousa

a máis rica do mundo, esa riqueza demóstrase nos fogóns.

Pechada pola illa de Sálvora (pertencente ao Parque Nacio-

nal das Illas Atlánticas, do mesmo xeito que Cortegada,

fronte a Carril) e un espectacular cordón de illotes, no seu in-

terior alberga outra porción de terra unida a terra por unha

ponte desde hai dúas décadas e media: A Illa de Arousa, co

espazo natural de Punta Carreirón.

Destaca, ademais, o Parque Natural das Dunas de Corrubedo

e Lagoas de Carregal e Vixán, onde atopamos a maior duna

móbil de Galicia e podemos comprobar que unha das lagoas

é de auga salgada e a outra de auga doce.

Outro espazo integrado na Rede Natura é o complexo Ons-O

Grove, unión de dous ecosistemas de rica biodiversidade: as

augas marítimas e as do interior da ría. Xa no fondo da ría, a

desembocadura do Ulla pertence ao sistema fluvial Ulla-Deza.

E os amantes da bicicleta contan co primeiro centro BTT de

Galicia, no campo de golf de Meis, con dez rutas para coñe-

cer a riqueza paisaxística e monumental do Salnés.

Patrimonio

O mosteiro de Armenteira (Meis) é o monumento de maio-

res dimensións, ao que hai que sumarlle unha case inter-
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Ruínas de Santo Domingo,
no casco antigo de

Pontevedra.

Igrexa da Peregrina,
Pontevedra.

O porto náutico de Sanxenxo
en pleno apoxeo.
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Imaxe dos hórreos de
Combarro.

minable relación doutros menores entre os que destacan a

fortificación que acolle o Museo de Valle Inclán (A Pobra do

Caramiñal), as Torres do Oeste (Catoira), Santa Mariña de

Dozo (Cambados) e as instalacións romanas de Adro Vello

(O Grove).

Por outra banda, a ría de Arousa ten desde os anos 60 do

século pasado o único vía crucis marítimo do mundo, a Ruta

do Mar de Arousa-Río Ulla, unha das vías do Camiño de

Santiago, que recorda a chegada a Galicia por mar do corpo

do apóstolo Santiago.

Tamén debemos resaltar as festas e celebracións que

teñen lugar nesta contorna, como a Romaría Viquinga de

Catoira, de Interese Turístico Internacional, ou aquelas de

Interese Turístico Nacional, como a do Viño Albariño

(Cambados) e as patronais de San Roque da Vila (Vila-

garcía de Arousa). 

Para rematar, sinalar as de Interese Turístico Galego: Exal-

tación do Marisco (O Grove), a de Xesús O Nazareno e Pro-

cesión das Mortallas (A Pobra do Caramiñal), a da Virxe de

Guadalupe (Rianxo), a da Dorna (Ribeira), a Romaría de

San Ramón de Bealo (Boiro); ou a Semana Santa de Para-

dela en Meis.

RÍA E TERRAS DE PONTEVEDRA

Os concellos que integran esta ría son: A Lama, Barro,

Bueu, Caldas de Reis, Campo Lameiro, Cangas, Cotobade,

Cuntis, Marín, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pon-

tevedra, Portas e Vilaboa.

As terras da ría de Pontevedra están marcadas pola súa

tradición mariñeira. Ons, Aldán, Bueu, Marín... na outra

beira, ao final da ría, a costa da Vela, cos seus cantís e,

no alto, o monte do Facho, antigo castro e santuario ro-

mano.

Pontevedra é a capital das Rías Baixas. Unha cidade seño-

rial chea de vida, co casco histórico máis importante de

Galicia, despois do de Santiago de Compostela. No casco,

varios edificios emblemáticos acollen un museo con im-

portantes fondos: o Museo Provincial de Pontevedra. Entre

os seus atractivos, a praza da Ferrería, o santuario da Pe-

regrina coa súa planta en forma de cuncha e a basílica de

Santa María A Maior, construída polo gremio de mareantes

no século XIV. Moi preto, debe visitarse o mosteiro de Poio,

de orixe medieval.

Ao norte, antes de chegar ao minúsculo e ben conservado

casco vello de Cuntis, facemos parada nos petróglifos de
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tamén numerosos cruceiros situados en prazas e encruci-

lladas de camiños, debido á crenza galega na protección

que outorgaban estes elementos arquitectónicos.

Espazos naturais

A península do Morrazo ten, por unha banda, praias con

grande afluencia turística e, pola outra, espazos protexidos

como a salvaxe costa da Vela e cabo Udra (á altura de

Bueu). Tamén na costa, as súas augas forman parte da Rede

Natura, ao oeste no complexo Ons-O Grove e ao leste na

enseada de San Simón. Xa cara ao interior, as terras vanse

elevando na Lama, previo paso por Ponte Caldelas, e a Serra

do Cando. O norte é atravesado polo río Lérez e no seu dis-

correr tamén é considerado espazo natural protexido.

No capítulo festivo, Cobres, unha pequena aldea do con-

cello de Vilaboa, celebra un entroido peculiar de Interese

Turístico Galego, con danzas milenarias. Tamén teñen esta

declaración as Danzas Ancestrais de Cangas, as festas de

San Benitiño de Lérez de Pontevedra ou o Encontro De-

Campo Lameiro, conxunto de insculturas único no mundo

inscrito no Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre.

De visita obrigada é a aldea costeira de Combarro, cos

seus hórreos literalmente metidos nas augas da ría ponte-

vedresa. De profundas raíces mariñeiras, é un enclave de

gran orixinalidade pola perfecta adaptación ao medio na-

tural no que se sitúa e a forma tradicional de vivir dos seus

habitantes nunha orixinal simbioses entre o mundo rural e

o mariñeiro.

En Combarro, conviven casas antigas con máis de trinta hó-

rreos, cruceiros e embarcacións. As súas casas están cons-

truídas sobre o penedal granítico espido para aproveitar a

franxa litoral cultivable e son de cantería con solainas e ba-

laustradas. É na muralla que rodea o casco histórico onde

se incrustan estes hórreos, aquí chamados palleiras, e que

servían como secadoiro de bocartes, sardiñas e outros pei-

xes típicos da ría, de aí a súa peculiaridade, construídos á

beira do mar, a diferenza dos típicos hórreos galegos pen-

sados para gardar as colleitas dos agricultores. Atopamos
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Entroido de Aldán,
Cangas

Miradoiro-Caracola de Donón, na costa da
Vela, na península do Morrazo.
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Vendedora de ostras na
Pedra, Vigo.

trada da ría, fronte á cidade de Vigo, as Illas Cíes nas que

o areal de Rodas é, segundo o diario The Guardian, a me-

llor praia do mundo. Integradas no Parque Nacional das

Illas Atlánticas –que comprende Cíes, Ons, Sálvora e Cor-

tegada–, as Cíes son o paraíso de augas turquesa e area

branca da costa galega.

O acceso a elas está limitado a 2.200 persoas ao día e exis-

ten camiños que conducen a cada un dos seus tres faros.

Están comunicadas por un servizo regular de transporte ma-

rítimo de pasaxeiros desde varios portos. Nas Cíes, habita a

colonia máis grande do mundo de gaivotas patiamarelas e a

zona submarina que as rodea constitúe un dos ecosistemas

máis ricos da costa de Galicia, destacando o seu frondoso

bosque de algas pardas.

Terra dentro é imprescindible percorrer a vila termal Monda-

riz Balneario, co seu espléndido Hotel Balneario e o seu

campo de golf; O Rosal, un fértil val de kiwis, flores e vides

da Denominación de Orixe Rías Baixas; e A Guarda, famosa

pola súa lagosta e polo impoñente castro de Monte Trega.

gustación do millo corvo de Bueu. Non podemos esquecer

a Festa da troita (Ponte Caldelas), a Festa de San Miguel

e Danza das Espadas (Marín) e a Festa do lacón con gre-

los (Cuntis).

E para quen queira emprender viaxe a Compostela, unha boa

idea é facelo seguindo o Camiño Portugués a Santiago, que

entra en Galicia pola localidade de Tui, e que cruza o territo-

rio no sentido sur-norte.

RÍA DE VIGO E BAIXO MIÑO

Esta ría confórmana os concellos da Cañiza, A Guarda, Arbo,

As Neves, Baiona, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes,

Gondomar, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, Nigrán, O Po-

rriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Ponteareas, Redondela,

Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior, Tomiño,

Tui e Vigo.

A beira sur da Ría de Vigo é unha sucesión de interminables

areais dourados: Samil, O Vao, Patos, Praia América... e de

recollidos portos como Canido ou Panxón. E gardando a en-
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En canto ao seu patrimonio, outros tres núcleos de poboa-

ción deixan a súa pegada neste territorio. Vigo, a grande

urbe galega, co mercado da Pedra, onde degustar as os-

tras ou as vistas desde o Monte do Castro, entre moitos dos

atractivos que ofrece esta cidade. Baiona, centro turístico

con tranquilas praias, portos deportivos e parador de tu-

rismo. E situada na fronteira con Portugal e no medio dunha

espléndida paisaxe natural nas beiras do Miño, Tui é unha

cidade monumental erixida ao redor dunha catedral amu-

rallada onde percorrer ademais o labirinto das súas rúas

medievais. Tamén é de xustiza sinalar dous grandes caste-

los, o de Soutomaior e o de Vilasobroso (Ponteareas), car-

gados de historia.

Entre os Bens de Interese Cultural desta localización des-

tacan elementos da arte rupestre e prehistórica como os

As alfombras florais de Ponteareas
teñen fama internacional.

gravados do castro de Santa Tegra, o depósito paleolítico

das Gándaras de Budiño, no Porriño; elementos da arqui-

tectura civil como o Pazo de Cadaval en Nigrán ou os con-

xuntos históricos da cidade de Tui e da de Baiona; elemen-

tos da arquitectura relixiosa como o convento de Santa

María de Oia ou o convento de San Domingos de Tui, ou da

arquitectura fortificada, como o recinto amurallado de Sal-

vaterra de Miño.

Espazos naturais

Todo o sudoeste da provincia de Pontevedra define un destino

conformado por tres elementos: unha liña de costa, un río

fronteirizo e varios agrupamentos de montañas no interior.

A liña de costa ten, á súa vez, dúas partes. A primeira, baixa

e repousada, é o interior da ría de Vigo desde a histórica
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salvaxes da provincia. E respecto das festas de Interese Tu-

rístico de Galicia hai que sinalar a da ostra en Arcade, per-

tencente ao concello de Soutomaior; ou a da lamprea en

Arbo. En Redondela e Ponteareas, ten esta declaración a ce-

lebración do Corpus Christi, e na Cañiza, a romaría da Virxe

da Franqueira.

Ademais, na ría de Vigo e Baixo Miño, hai unha festa que

conta coa declaración de Festa de Interese Turístico Nacio-

nal: a Arribada da Carabela Pinta de Baiona, que lembra

como esta vila foi a primeira en saber do descubrimento de

América.

Recursos patrimoniais e naturais, vilas mariñeiras e cida-

des e, en suma, unha das mellores gastronomías de Gali-

cia permitirannos gozar das Rías Baixas en calquera época

do ano. y
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ponte de Soutomaior ata deixar atrás a enseada de Baiona

coas illas Estelas (Rede Natura). A segunda, cando de sú-

peto vira cara ao sur, abrupta, moi batida polo Atlántico, con

portos minúsculos agás o da Guarda, ao pé do monte Santa

Trega e o seu poboamento castrexo.

O río Miño é aquí, na súa parte final, Lugar de Importancia

Comunitaria. Une Galicia con Portugal e morre nun estuario

ancho e espectacular, tras deixar atrás localidades históricas

e fortificadas como Salvaterra de Miño e Tui, así como unha

franxa de vides dentro da Denominación de Orixe Rías Bai-

xas. Tamén o río Tea e o estuario do río Miñor na Ramallosa

xunto coa enseada de San Simón son augas dentro da Rede

Natura. E os montes marcan o territorio dunha e doutro. De

escasa altura, o Aloia, moi próximo a Tui, é Parque Natural,

mentres que a Serra da Groba pasa por ser unha das máis

Castelo de Soutomaior, visto
desde o aire.
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Pataca de Galicia,

No territorio galego, un centenar de agricultores e unha decena de
empresas envasadoras fan posible co seu esforzo e dedicación a
produción de pataca de Galicia, cuxa calidade foi certificada polo
Rexistro Europeo de Distintivos de Calidade. Este recoñecemento
ampara a comercialización internacional deste tubérculo, ingrediente
principal dun gran número de celebrados pratos da cociña galega e
que ten nos cachelos unha das súas máis famosas preparacións.

o corazón da terra galega

TEXTO: María Porto x FOTOS: I.G.P. Pataca de Galicia

Pementos recheos de Pataca de Galicia con
crema de queixo Arzúa-Ulloa.

REVISTA TURGALICIA nº 24 GAL_Maquetación 1  25/04/13  11:07  Página 60



61Abril-Xullo

Puré de Pataca de Galicia.

REVISTA TURGALICIA nº 24 GAL_Maquetación 1  25/04/13  11:07  Página 61



62 Abril-Xullo

A
índa que a pataca é hoxe o vexetal de cul-

tivo máis estendido no mundo, a popula-

rización do seu consumo na Europa máis

católica e, por suposto en Galicia, non foi

tarefa sinxela. Como a todos os produtos

que procedían da terra, éralle atribuída unha orixe demoní-

aca e era coñecida como raíz do diaño. Procedente dos Andes

chilenos e peruanos, aínda que as primeiras patacas chega-

ron a España en 1560 como planta ornamental, non foi ata

máis dun século e medio máis tarde cando as clases menos

favorecidas comezaron a consumilas obrigadas polas fames

e epidemias que afectaron o país.

Sexa como for, poucos saben que a orixe dunha das princi-

pais elaboracións da pataca está precisamente en Mondo-

ñedo, onde unha moza serviu patacas fritas a un cura bus-

cando encolerizalo. O clérigo, pola contra, devorounas e

deunas a coñecer ao gastrónomo lucense Candelucus,

quen, á súa vez, llas ofreceu a Parmentier, o gran divulga-

dor da pataca, e o éxito desta preparación foi tan extraor-

dinario que cambiou o método e a forma de consumir as

patacas; un dos alimentos máis polivalentes da historia da

cociña mundial.

No territorio galego, un cento de agricultores e unha decena

de empresas envasadoras, inscritas nos rexistros de Pataca

de Galicia fan posible co seu esforzo e dedicación que se

poida producir e comercializar esta pataca cuxa calidade foi

certificada polo Rexistro Europeo de Distintivos de Calidade.

Este recoñecemento ampara a comercialización internacio-

nal deste tubérculo, o ingrediente principal dun gran número

de celebrados pratos da cociña galega e que ten nos cache-

los unha das súas máis famosas preparacións.

Falamos da pataca amparada pola Indicación Xeográfica Pro-

texida (I. X. P.) Pataca de Galicia, un produto cultivado de

forma tradicional e esmerada que, ao tratarse dunha varie-

dade antiga, se presenta sen lavar e cuxa calidade e sabor

son excepcionais. Apta para ser utilizada en calquera prepa-

ración culinaria (fritida, cocida, guisada...), comercialízase

logo de superar estritos controis de cultivo e envasado, o que

garante a súa calidade e orixe. A protección outorgada pola

I. X. P. Pataca de Galicia corresponde ás patacas de consumo

da variedade Kennebec comercializada, á súa vez, en enva-

ses axeitados para favoreceren unha ventilación correcta e o

transporte do produto.

Manuel Cid é un dos produtores de Pataca de Galicia. Cun-

has 20 hectáreas dedicadas ao cultivo da pataca en Sandiás

(Ourense), Cid dedica unhas 9 ao cultivo da variedade Ken-

nebec, a cal «esixe moitos máis coidados, pero os resultados

son inmellorables».

A protección outorgada pola I. X. P. Pataca de
Galicia corresponde ás patacas de consumo da

variedade Kennebec.
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Para este produtor –un dos cinco en Galicia que realiza re-

colleita manual do tubérculo certificado co obxectivo de

mellorar a calidade do produto ao evitar os golpes na súa

recollida– «temos a mellor pataca de Europa. É un produto

todo terreo que vale para calquera preparación: asar,

cocer, fritir... para o que queiras. Ademais, o sabor é ex-

traordinario, o mellor de todas as variedades de pataca

que teño probado».

Cid apunta que para cultivar a Kennebec hai que destinar

sempre as mellores terras: «brancas para que non adqui-

ran un ton apardazado»; almacenalas con extremo coidado:

«xa que á mínima claridade se poñen verdes»; e aínda que

no seu caso conta con sachadora: «esta golpea a pataca e

nesta variedade os golpes nótanse enseguida e ponse

negra, por iso é polo que é máis adecuada a súa recollida

a man. Xera máis gastos pero, a longo prazo, compensa»,

explica.

Características da Pataca de Galicia

As patacas amparadas pola I. X. P. presentan unha forma

entre redonda e oval, con presenza de buratiños moi super-

ficiais, pel de aparencia lisa e fina e de cor amarela clara. A

súa carne, de cor branca, é de textura firme e cremosa ao ser

cocida, consistente na boca. A calidade para o consumo é

excelente, destacando polo seu contido en materia seca (su-

perior ao 18%) e por manter as súas calidades de cor, aroma

e sabor, aínda logo de telas cociñado.

O relevo galego ascende gradualmente de oeste a leste, al-

canzando máis da metade do territorio unha altitude supe-

rior aos 400 metros. Debido ao gran desgastar erosivo su-

frido, presenta xeralmente formas redondeadas. A variedade

do relevo é un factor moi importante para os diversos tipos

de explotacións agrarias. En xeral, as zonas altas do país

son apropiadas para o desenvolvemento de bosques e gan-

daría extensiva, as zonas intermedias dedícanse á agricul-

tura extensiva con gando non estabulado, mentres que nos

vales e zonas baixas dá óptimos resultados o cultivo inten-

sivo hortofrutícola.

Tal é o caso das catro subzonas que comprenden os lími-

tes territoriais autorizados para producir pataca certificada

polo consello regulador. Estas comarcas abarcan maiorita-

riamente terreos situados en zonas chairas e de altitude

media ou baixa cunhas inmellorables condicións para o cul-

tivo de pataca.

Desta forma, a área de produción e envasado do produto

amparado pola Indicación Xeográfica Protexida comprende

catro subzonas de Galicia cuxo ámbito territorial é o se-

guinte:

Plantación de Pataca de Galicia na
subzona da Limia (Ourense).
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Subzona de Bergantiños (A Coruña): concellos de Car-

ballo, Coristanco, Laracha, Malpica e Ponteceso.

Subzona de Terra Cha-A Mariña (Lugo): concellos de Aba-

dín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Vilanova de Lourenzá

Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, Valadouro, Vilalba e Xermade. 

Subzona de Lemos (Lugo): concellos de Monforte, Pantón

e O Saviñao.

Subzona de A Limia (Ourense): Comprende os Conce-

llos de Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira,

Rairiz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Vilar de

Santos e Xinzo de Limia; e as parroquias de Coedo e Tor-

neiros do concello de Allariz; as de Atas, Cualedro, Lu-

cenza, Vilela e A Xironda do concello de Cualedro; as de

Bóveda, Padreda, Seiró e Vilar de Barrio pertencentes aos

concellos de Vilar de Barrio, e as da Abeleda, Bobadela a

Pinta, A Graña e Sobradelo, do concello de Xunqueira de

Ambía.

A superficie agrícola dedicada ao cultivo sitúase anualmente

ao redor das 1.500 a 1.800 hectáreas e debido á produción

estacional de Pataca de Galicia está só no mercado desde

setembro ata xuño aproximadamente.

De igual modo, só os almacéns e plantas envasadoras si-

tuadas dentro das subzonas e inscritos nos respectivos re-

xistros do Consello Regulador poden dedicarse ao enva-

sado do produto amparado pola I. X. P. Pataca de Galicia.

Isto responde á necesidade de preservar as característi-

cas peculiares da produción e a que, tradicionalmente, as

instalacións se sitúan nos arredores das zonas de produ-

ción de maior calidade, o que permite un mellor e máis

eficaz funcionamento da estrutura de control. Esta me-

dida pretende, ademais, minimizar as posibles perdas na

calidade por unhas condicións de almacenamento non

aconsellables.

«Diéronse muchas pero muy bastardas»

Aínda que Álvaro Cunqueiro di que a pataca se estendeu en

Galicia cara ao ano 1750, a primeira mención ao seu cul-

tivo remóntase xa á segunda metade do século XVI cando

foron sementadas na horta do mosteiro de recoletos de

Herbón, como describen as memorias do arcebispado de

Santiago: «hizo plantar patatas el Señor Arzobispo don

Francisco Blanco (1574-1581); diéronse muchas pero muy
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Debido ás condicións climatolóxicas, ás características dos chans e aos
esmerados labores de cultivo Pataca de Galicia ten unha calidade culinaria

excepcional.
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bastardas». Con todo, a súa popularización non chegaría

ata máis de século e medio máis tarde.

Os mosteiros feudais da Galicia central obrigaron aos seus

colonos a plantar e consumir a pataca para superar a fame

de 1730-1735 xa que nesta época os castiñeiros sufriron

unha epidemia e se reduciu substancialmente a produción

de castañas, a base da alimentación en Galicia. Eran anos

de penurias e epidemias e, aínda que os agricultores eran

moi remisos a usar a pataca como alimento ao considerala

causante da peste, a fame puido coas supersticións e xene-

ralizouse o seu consumo.

Así, a expansión da pataca serviu para mellorar a situación

do campesiñado, reforzando o autoconsumo. O agricultor ga-

lego só botou man cautelosamente da pataca na medida en

que podía axudarlle a paliar as súas dificultades. Con todo,

o clima da área de produción da pataca e os coidados arte-

sanais recibidos foron dándolle unhas características espe-

ciais a este alimento principal.

Xa cara ao 1800, o cultivo da pataca estendeuse amplamente

a raíz da grave crise dos cereais. Foi a partir deste momento

cando este humilde tubérculo cobrou importancia social;

Recollida manual de Pataca de
Galicia nas fincas de Manuel Cid,

en Sandiás (Ourense).

tanta que nalgunhas parroquias de Lugo e de Ourense a po-

boación medrou enormemente ata ben entrado o século XIX,

en boa medida grazas ao novo cultivo e aos seus elevados

rendementos.

Paisaxe agraria galega

Así mesmo, a importancia da expansión do cultivo da pataca

esténdese tamén a outros ámbitos. A finais do século XVIII

son frecuentes nas terras de interior os preitos por augas,

síntoma da extensión da superficie dedicada a prado, o que

foi posible polo maior rendemento das patacas. Así foi to-

mando corpo un dos trazos máis característicos da paisaxe

agraria galega contemporánea: a importancia dos prados de

secaño e regadío.

Ademais, as patacas contribúen a soster, mellorar e aumen-

tar a cabana gandeira e a súa xeneralización serviu para per-

feccionar o policultivo de subsistencia, mellorando de forma

perceptible a situación do campesiñado.

Con todo, ao paliar as crises, o novo cultivo reforzou indirecta-

mente a sociedade tradicional, de forma que durante o século

XIX membros da fidalguía perceptora de rendas se afanaron por
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estender esta produción, ás veces entre os seus propios colo-

nos. Así, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo de fins da dé-

cada de 1830, pregóanse amplamente, e ao mesmo tempo, as

virtudes da nova planta e as excelencias do feudalismo.

Consecuentemente, a pataca en Galicia foi compañeira da

miseria xa que a súa expansión se produce en momentos de

dificultades para o campesiñado, aínda que chegou ata os

nosos días convertida no corazón da cociña galega.

Medio natural

Debido ás condicións climatolóxicas, ás características dos

chans e aos esmerados labores de cultivo que se dan nas sub-

zonas produtoras de pataca de Galicia, o produto obtido ten

unha calidade culinaria excepcional. Este feito, ben coñecido

polos almacenistas e consumidores, fai que a produción de

pataca galega de calidade sexa moi valorada e teña un prezo

nos mercados superior respecto ao doutras producións.

No referente ás condicións climatolóxicas, as abundantes

choivas das subzonas produtoras e as temperaturas suaves

fan que os cultivos de pataca teñan un óptimo desenvol-

vemento vexetativo, sen necesitar a aplicación de regos,

de forma que se consegue un crecemento continuo dos tu-

bérculos.

A existencia dun período seco nos meses de agosto e se-

tembro fai que os tubérculos producidos perdan auga antes

de seren recollidos e maduren perfectamente, formándose

unha pel uniforme e resistente, o que axuda á súa conser-

vación e aumenta a súa calidade. Para a obtención dunha

pataca de calidade, é fundamental que o terreo sexa o idó-

neo cun contido en materia orgánica non excesivamente

elevado que permita á planta manter certa esixencia en hu-

midade necesaria para a absorción de elementos fertilizan-

tes que esta sempre necesita. y

66 Abril-Xullo

A pataca está presente en multitude de presentacións
dentro da variada gastronomía galega.
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As patacas amparadas pola I. X. P. son patacas enteiras e exentas de golpes, sas, limpas e

coa pel ben formada, firmes e sen xerminaren, exentas de defectos externos, manchas, de-

formacións ou coloracións, humidade idónea e sen sabores ou cheiros estraños.

Só poderán obterse patacas amparadas a partir de semente certificada ou de substitución

–neste último caso, procedente da propia explotación– dentro de parcelas aptas e debi-

damente controladas. Ademais, deberán estar situadas dentro das subzonas de produ-

ción definidas e inscritas nos rexistros do Consello Regulador.

A produción realizarase seguindo en todo momento as prácticas tradicionais, non culti-

vando dous anos na mesma parcela e non permitíndose regar os cultivos nos trinta días

anteriores á recolleita.

Así mesmo, as patacas comercializadas ao abeiro da Indicación Xeográfica Protexida Pa-

taca de Galicia, tras a certificación destas como aptas de acordo co Regulamento, deben

levar unha etiqueta numerada correlativamente, autorizada, expedida polo Consello Re-

gulador e co logotipo oficial da Indicación Xeográfica Protexida. Nas etiquetas e con-

traetiquetas figurará obrigatoriamente a mención Indicación Xeográfica Protexida Pataca

de Galicia.

Produción tradicional
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TEXTO: REVISTA TURISMO DE GALICIA x FOTOGRAFÍAS: JACOBO REMUÑÁN

Ribadavia é a cidade vencellada non so ao viño
senón tamén á presenza do Pobo hebreo. A súa
xudería é unha das máis importantes e mellor

conservadas.

O Ribeiro,
terra de viño,
auga e patrimonio
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Canellas, prazas e soportais son
o referente do casco histórico

de Ribadavia.

Rúa dos Fornos.

Muralla do castelo.

Porta da muralla.
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Mosteiro de Santa María de Melón,
(Melón, Ourense), fundado en 1158.
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Cruceiros e igrexa de
Beade, Ourense.

Pozas do río Cerves,
Melón, Ourense.

Termas de Prexigueiro,
Ribadavia, Ourense
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Cruceiros de Quins, ubicados ao
lado dos Canastros ou horreos de

Quins. Melón, Ourense.

Ponte de San Clodio (en Leiro, Ourense) declarado
Monumento Nacional no ano 1981.

Penedos en Pena
Corneira, Leiro,

Ourense.
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Mosteiro de San Clodio (en Leiro, Ourense) referente
arquitectónico da comarca do Ribeiro.
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Viñedos do Mosteiro de San Clodio.
Cada ano a Feira do Viño do Ribeiro,

exalta os mellores caldos da comarca.
Foto: Arquivo Turgalicia.
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Situada ao oeste de Ourense, a un paso de Portugal e da comarca pontevedresa da Paradanta, O Ribeiro é terra de fértiles vales sucados polos ríos Miño, e Avia.

O Ribeiro é sinónimo de viño, e xa na Idade Media os monxes do mosteiro de San Clodio, en Leiro, o elaboraban para envialo ás mesas señoriais.

A Denominación de Orixe Protegida Ribeiro é hoxe, a máis antiga de Galicia e unha das primeiras recoñecidas en España, e este mes de maio, celebra a 50ª Edi-

ción da súa Feira do Viño, sen dúbida, unha boa ocasión para visitar esta histórica comarca.

Resulta difícil encontrar alguén que non coñeza o topónimo que identifica esta comarca, repleta de contrastes naturais e vestixios arquitectónicos do pasado

máis significativo de Galicia.

Á hora de revisar as obras deixadas polos nosos antepasados, sen dúbida, a capital do Ribeiro, Ribadavia, é un dos referentes dentro de Galicia. É famosa pola

súa xudaría, unha das máis importantes de España, que conserva a súa esencia medieval. A rúa das adegas e a da Santa Cruz, a praza da Madalena e as canellas

que se estenden dende aquí ata a muralla trasladan o viaxeiro ao máis puro ámbito medieval.

Un pasado que renace todos os anos na Festa da Historia, na que veciños e visitantes recrean a vida medieval da vila, nunha celebración de interese turístico

nacional que, a finais de agosto, abarrota Ribadavia.

O Ribeiro é tamén natureza e ten no monumento natural de Pena Corneira o seu espazo máis emblemático. Melón e as súas pozas, e as paisaxes de suaves abas

no val, xunto coa montaña de Avión, conforman unha paisaxe que define claramente a esencia deste territorio.

A auga corre por todo O Ribeiro, que é terra de balnearios e augas termais. A Arnoia, Laias, Cortegada, Berán ou Prexigueiro son ámbitos perfectos para com-

pletar a visita a unha das comarcas máis atractivas de Galicia.

REVISTA TURGALICIA nº 24 GAL_Maquetación 1  25/04/13  11:08  Página 75



76 Abril-Xullo

citas

UN TROZO INVISIBLE

DE ESTE MUNDO

Davide Salvado é sen dúbida una das voces

máis carismáticas de Galicia. De formación

autodidacta, leva media vida percorrendo

as aldeas galegas na procura de ritmos,

coplas e danzas. De todas esas persoas

que foi atopando, aprendeu non só a tra-

dición na música, senón todo un xeito de

vivir. O amor por todas as prácticas tra-

dicionais que foi asimilando, desde a

cestería ao respecto pola terra, fan do

xeito de entender o canto para Davide

como moito máis que música.

Tras dous anos de xira co seu disco Ár-

nica Pura, producido por Eiseo Parra,

Davide presenta agora O ladrón de

amorodos.

Colaboracións de luxo, como a de Mercés Peón,

proporcionan aínda máis forza a este novo

álbum, no que o concepto estético cumpre un

importante papel. O ladrón de amorodos, ins-

pirado nos fermosos deseños do artista William

Morris, é ao mesmo tempo un disco cen por cen

galego, no que a voz e a percusión tradicional

son protagonistas. Un traballo feito desde o co-

razón, un agradecemento a todas esas pandere-

teiras e bailadoras maiores, mulleres fortes e

anónimas, que ensinaron a Davide a ser quen é.

Davide foi voz e percusión na banda de Xosé Ma-

nuel Budiño, integrante da Banda das Crechas e

membro do colectivo Ecléctica Ensemble, que

mestura electrónica e sons tradicionais, ademais

de actor e performer. Tras máis de dez anos nos

escenarios, agora presenta o seu esperado se-

gundo disco.

JUAN DIEGO BOTTO EN ESCENA

Dirixidos por Sergio Peris Mencheta, e con coprodución de Cristina Rota e o Teatro Es-

pañol, Juan Diego Botto e Estrid Jones encarnan a cinco personaxes nunha peza que

aborda con ironía, humor e drama dous temas que se tocan, que se confunden e rozan:

o exilio e a inmigración. Sen paternalismos, sen condescendencia e sen tópicos, esta

obra trata de poñer nome e apelidos a aquelas persoas que a miúdo só coñecemos a

través das cifras e estatísticas dos titulares de prensa.

Un axente de policía que cre que neste país non cabe ninguén máis. Un inmigrante

que chama desde un locutorio á súa muller e, entre divertidos desencontros e confu-

sións, explica como lle van as cousas e a dureza da distancia. Unha muller subsaha-

riana que conta ao seu fillo como viaxou a Europa e os obstáculos que atopou no “pri-

meiro mundo”.

Un mozo que relata a súa experiencia fronte á tortura na Arxentina da ditadura da

Xunta militar dos 70, e un home que, cargado de sarcasmo, filosofa sobre o que

supón estar lonxe de casa e perdelo todo por un exilio político.

Estes textos están baseados e inspirados en persoas e experiencias reais coñecidas

grazas á colaboración de diversas organizacións e ONG ás que o autor debe un

enorme agradecemento.

NOVO DISCO DE DAVIDE SALVADO

A CORUÑA, Teatro Colón. Día 28 de maio, ás 20.30 horas.

OURENSE, Teatro Principal. Día 9 de maio, ás 20.30 horas.

O LADRÓN DE AMORODOS

Foto: Carolina R. Saavedra.
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JAMES WELLING

A Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria presenta no

Centro Galego de Arte Contemporánea

(CGAC) The Mind on Fire, a primeira

exposición institucional no Estado do

artista estadounidense James Welling

(Hartford, Connecticut, 1951). A mos-

tra, que comprende ao redor de cento

cincuenta obras, recrea algunhas das

principais exposicións de Welling nos

setenta e os oitenta e reflicte a evolu-

ción da súa linguaxe abstracta e a súa

experimentación cos efectos fotográ-

ficos. Inclúe collage, cadros, notas e

outros materiais relacionados con esta época que culminaron, todos eles, na serie

icónica Aluminium Foils, un conxunto de imaxes abstractas de carácter minimalista

realizadas con láminas de papel de aluminio minuciosamente engurradas que pa-

recen ceos estrelados ou paisaxes lunares.

Xunto a figuras como Barbara Kruger e Cindy Sherman, Welling foi membro de

Pictures Generation; un grupo de artistas radicado en Nova York moi influente

na década dos setenta e oitenta que logrou que a fotografía fose integrada aos

poucos como a disciplina máis popular da arte contemporánea.

Esta exposición foi organizada en colaboración con MK Gallery, Milton Keynes,

e Contemporary Art Gallery, Vancouver.

NENOS E NENAS CANTAN A ROSALÍA

No ano de Rosalía de Castro, o Consello da

Cultura Galega e a Cidade da Cultura poñen

en marcha Has de cantar! Os nenos e nenas

cantan a Rosalía, unha iniciativa coa que os

escolares de entre 8 e 12 anos encherán

coas súas voces a praza exterior da Cidade

da Cultura e a Praza da Quintana de Santiago

de Compostela o 7 de xuño, cantando catro

poemas emblemáticos de Rosalía de Castro.

A xornada comezará ás 11.00 horas na Ci-

dade da Cultura, mentres que a actuación na Praza da Quintana terá lugar ás 17.30 horas con

dirección de Maximino Zumalave Caneda. A música correrá a cargo do Grupo de metais Hércules

Brass.

Durante todo 2013 conmemórase o 150 aniversario da obra de Rosalía Cantares Galegos, poemario

escrito integramente en galego que inaugura o Rexurdimento, a etapa cultural da historia de Ga-

licia que se desenvolveu ao longo do século XIX e que tivo como característica principal a revita-

lización da lingua galega como vehículo de expresión social e cultural tralo período de ostracismo

que supuxeron os séculos escuros.

HAS DE CANTAR!
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, Praza do Gaiás, Praza da Quintana. Día 7 xuño, a partir das 11.00 horas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Centro Galego de Arte
Contemporánea (CGAC). Ata o 16 de xuño.

ABRIL

Festa do Viño de Ulla
Vedra (A Coruña). 

Día 14

Romaría de San 
Pedro Mártir 

Ribadavia (Ourense). 
Día 29

MAIO

As Quendas 
Mondoñedo (Lugo).

Día 1

Festa da Troita
A Pontenova (Lugo).

Día 1

Festa de degustación 
da Tenreira Galega

Láncara. (Lugo).
Día 1 

Festa da Lamprea
Arbo (Pontevedra).

Do 3 ao 5

Os Maios
Ourense.

Día 5

Festa do Pan de Carral 
Carral (A Coruña).

Días 11 e 12

Festa do Melindre
Melide (A Coruña). 

Día 12 

Curro de Valga
Santa María de Oia (Pontevedra). 

Día 12

Feira das Maulas 
Galdo-Viveiro (Lugo).

Día 12 

Raigame 
Celanova (Ourense).

Día 17

Festa do Salmón
A Estrada (Pontevedra).

Días 18 e 19

Festas da Ascensión 
Santiago de Compostela (A Coruña).

Do 4 ao 12 (variable)

Festa do Boi 
Allariz (Ourense).

Do 25 de maio ao 2 de xuño

XUÑO

Festa de San Xosé de Prado 
Morgadáns

Gondomar (Pontevedra).
Día 1

THE MIND ON FIRE

Diary Landscape A15, 1977-1986.
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Mostra de Viños da Ribeira Sacra
Pantón (Lugo).
Días 1 e 2

Viño Tinto do Salnés
Barrantes-Ribadumia (Pontevedra).
Días 1 e 2

Ofrenda do Reino de Galicia ao Santísimo
Sacramento
Lugo. 
Día 9

Feira de Primavera
O Páramo (Lugo). 
Días 8, 9 e 10

O Corpiño
Losón-Lalín (Pontevedra). 
Días 23 e 24

XULLO

Curro de Candaoso
Viveiro (Lugo).
Día 7 

Festa da Lamprea Seca
Arbo (Pontevedra).
Días 6 e 7

San Bieito
Cambre (A Coruña). 
Día 11

Santísimo Cristo dos Aflixidos 
Bouzas-Vigo (Pontevedra).
Do 19 ao 23

Virxe do Carme
A Coruña, Ferrol, Camariñas, Mugardos,
Corcubión, Corme-Ponteceso, Rianxo (A Co-
ruña); Ribadeo, Foz(Lugo); Marín, Baiona,
A Guarda, Moaña e Vilanova de Arousa
(Pontevedra). Día 16

Gran Premio de Carrilanas
Esteiro-Muros (A Coruña). 
Días 19, 20 e 21

Festa da Dorna
Ribeira (A Coruña). 
Do 19 ao 24, e máis o día 27

Romaría da Fraga
As Pontes (A Coruña). 
Día 25

Festa da Xouba
Rianxo (A Coruña). 
Día 25

Festa do Carneiro ao Espeto
Moraña (Pontevedra). 
Día 28

Santa Marta (Procesión das
Mortaxas)
Ribarteme-As Neves (Pontevedra). 
Día 29

SEOANES POSIBLES

ENRIQUE LISTA

PINTURA EN GALICIA DE 1833 A 1936

Seoanes posibles (after Teresa de Villar) é un proxecto de Enrique Lista comisa-

riado por Anxela Caramés no que os criterios para a organización de obxectos do-

mésticos empregados por Teresa Villar, avoa de Enrique Lista, foron trasladados ás

obras custodiadas na Fundación Luís Seoane. Con esta operación búscase estable-

cer paralelismos entre as pautas de orde privada e subxectiva fronte os sistemas apa-

rentemente obxectivos e de carácter máis público. A exposición preséntase en dúas

salas que aluden, por unha banda, ao xeito de ordenar o álbum familiar de fotografías

e, por outra, ao modo de colocar os obxectos

persoais no faiado de Teresa de Villar. Seleccio-

náronse grupos de cadros e debuxos rea li zados

por Luís Seoane e dispuxéronse na sala seguindo

o modelo das páxinas do álbum da avoa de En-

rique Lista, así como certos obxectos proceden-

tes tanto do almacén e da biblioteca da Funda-

ción Luís Seoane, como do faiado de Teresa de

Villar, acompañados dalgunhas fotografías de

ambas situacións que describen como estaban or-

ganizados nos seus lugares de almacenaxe orixi-

nais. Como complemento, Gonzalo Enríquez Ve-

loso realizou unha peza de vídeo documental, en

torno ao proceso de produción e montaxe da ex-

posición, o que supón outra mirada posible sobre

o proxecto de Enrique Lista.

Da fantasía á realidade. Pintura en Galicia de 1833 a 1936 pretende poñer de manifesto a interna-

cionalidade e modernidade da pintura galega no período de cen anos que abarca desde 1833 ata

1936. A través dun exhaustivo análise dos nomes propios máis

destacados da plástica galega, dos que ambas coleccións ate-

souran algunhas das súas principais creacións, García Iglesias,

o seu comisario, establece paralelismos entre eles e outros ar-

tistas de ámbito internacional. Por vez primeira en Galicia con-

tamos cunha mostra na que se estuda pormenorizadamente un

período creativo que, en moitas ocasións, tan só se empregou

como preludio do período renovador posterior da plástica galega.

Con todo, neste caso a atención se focaliza exclusivamente sobre

os avances, as tendencias, os procedementos e os modelos duns

pintores e pintoras que souberon guiar a creatividade galega cara

a novos camiños.

Jenaro Pérez Villaamil, Fernando Álvarez de Sotomayor, Julia Min-

guillón, Dionisio Fierros ou os membros da denominada xeración

doente están incluídos nesta selección representativa dun período precursor da renova-

ción pictórica en Galicia.

OURENSE, Centro Social Novacaixagalicia. Ata o 23 de xuño.

citas

A CORUÑA, Fundación Luis Seoane. Ata o 16 de xuño.

DA FANTASÍA Á REALIDADE

Francisco Llorens, Estrada da Coruña, 1914.

REVISTA TURGALICIA nº 24 GAL_Maquetación 1  25/04/13  11:08  Página 78



REV TURGALICIA GAL 24 cuberta_Maquetación 1  22/04/13  13:43  Página 2



Tu
ris

m
o 

de
 G

al
ic

ia
A
N

O
 8

 ·
 N

º 
24

 ·
 A

B
R
IL

 -
 X

U
LL

O
 2

01
3

Nº
24

A
N

O
 8

 ·
 N

º 
24

 ·
 A

B
R
IL

 -
 X

U
LL

O
 2

01
3 VIRXILIO VIEITEZ

Artista por instinto

A MARIÑA LUCENSE
Alma de artesanía

RÍAS BAIXAS
Gózaas todo o ano

O RIBEIRO

PATRIMONIO
OCULTO

A Galicia que o viaxeiro 
ha de descubrir
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