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Somente onde tu estás nasce um lugar. 

              Rainer Maria Rilke 

 

Nossa própria existência não pode ser separada do modo 

pelo qual podemos nos dar conta de nós mesmos. É 

contando nossas próprias histórias que damos a nós 

mesmos uma identidade. Reconhecemo-nos, a nós mesmos, 

nas histórias que contamos sobre nós mesmos. E é pequena 

diferença se essas histórias são verdadeiras ou falsas, tanto 

a ficção quanto a história verificável nos provém de uma 

identidade. 
                         Paul Ricoeur
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Miña filla: 

Vao ao monte vai 

e recolle piñas, xestas, toxos e leña 

coas que encirrar o lume na lareira 

e xa sabes, 

no celeiro que non falten 

os sete alicerces que xunto a um bo lume son 

o acedo vinagre e o mollo de soia, 

o mesto albeiro e o graúdo sal. 

 
                                                    Marcos S. Calveiro
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 Temps e recit – volume 3, 1995, Seuil, Paris – pag.213. 

2
 Cartas do terceiro dia, 2006, Espiral Maior, A Coruña. Pg. 19. 
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ONS, Santa Maria de.  Feligresia  aneja de Santa Maria de Viceso, 

município de Brión (La Coruña)  arciprestado de Barcala y diócesis 

de Santiago, delimitada por las parroquias de Gonte, Logrosa y 

Negreira (N), Boullón  y Viceso (S), Agrón (E) y Campello (O). Tiene 

384  habitantes, em las entidades de Fonte Paredes, A Igrexa, Ons, 

Puzos, Salãno Grande  y  Salaño Pequeno, y dista 4,9 hm. de la capital 

del município. El rio Tambre, el arroyo Chaviellos, y los montes Sisto 

(233) y Pouso (233), son sus principales accidentes geográficos
3
. 

 

ONS 
Aldeia da paróquia de Ons (Brión, A Coruña), que tem 70 habitantes e 

dista 4,9Km. Da capital municipal. 

 

Lugar da paróquia da Ilha de Ons (Bueu, Pontevedra) que tem 369 

habitantes e dista 14,8 Km. Da capital municipal. 

 

Monte de 233 m. de altitude, situado junto da aldeia do mesmo nome, 

paróquia de Ons (Brión, A Coruña) 

 

 
No primeiro plano flores de grelos. Mais ao longe, 

Ons de Abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 A Gran Enciclopédia Gallega, em seu tomo XXIII, que vai de Obre  a Pañan,  dirigida por Ramón Otero Pedrayo, editada  em 

Santiago e em Gijon, em 1974, na sua página 49, comete dois pequenos erros. Chama a aldeia de Pazos de Puzos, e chama apenas de 

Ons a aldeia que na verdade se chama Ons de Abaixo. 



4 

 

 

 

INDICE, CAMINHOS 
 

Oferenda 

A quem caminhe comigo a trilha dessas crônicas 

Entre Santiago e o Fim do Mundo – introdução 

O campo da estrela 

De Santiago de Compostela a Ons de Abaixo, em Brión 

Ons de Abaixo em Santa Maria de Ons, em Brión 

Lugares de ir, de perder-se, de trabalhar, de viver. 

Os espaços da vida: seus  lugares 

A casa de uma velha viúva 

Tempos de trabalho e calendário  

Os trabalhos e os dias 

Os Moinhos de Ons 

As Aldeias 

A casa de Manolo Cajuso 

A Mãe Vaca 

A Malla do Trigo 

Trabalho dos homens, as mulheres no trabalho 

Pai e filho, sogro e sogra no prado: Os Cambon  segam  

De volta ao monte 

Viver a casa, viver na casa  

E cada um voltou à sua casa 

O levantamento do hórreo de Salaño  Grande 

Anotações sobre colheitas de outono 

Locais de trabalho, casas 

Falar galego 



5 

 

Dois “brasileiros” 

O valor do trabalho 

Os ciclos da vida  

Notas sobre o leite com os Cambón 

Os Ciclos da Vida II 

Num prado entre montes, com Carmem, Benigno e Amélia 

A Mulher, Matrifocal? 

O sentido da casa 

Trabalho, ofício, emprego, negócio 

Do quê se é, quando se é daqui? 

Ao cavalo, com amor 

Breve volta à vaca 

As regras das sobras 

Trocas: O que se come, o que se vive 

Sobre o trabalho em comum 

Comer, Vender, Doar 

Tempos, espaços da vida: pessoas 

O Afeto em Família 

Ser-para-se, ser-com-os-outros  

Lembranças, já em Trujillo 

No trem Talgo, depois de Medina del Campo 

Alguns ruídos deixados  na memória 

O que foi lido ou folheado durante e depois da pesquisa 

Escritos da Sequência Galega 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lenhas, utensílios, restos de ontem  e memórias. 

 

Oferenda 

Este livro é para as pessoas das aldeias da Paróquia de Santa Maria de Ons, no 

município de Brión. É também para pessoas que um dia acolheram um estranho visitante 

vindo de longe, e pouco depois foram confidentes e amigas. Pessoas de aldeias de outras 

paróquias próximas, ou mesmo de cidades vizinhas, como Negreira. 

Mais acertado seria dizer que estes escritos que valem bem mais como crônicas de uma 

antropoética do que como um ensaio de rigorosa antropologia – que pratiquei em outros 

momentos e longe da Galícia – são não apenas a elas dedicadas, mas são delas. Tudo o que 

aqui está escrito e dado a ver entre pequenas fotos, resulta de diálogos entre um pesquisador 

de longe e mulheres de homens que ora interrompiam um momento de uma manhã de 

trabalho para responder a tantas perguntas, e ora me acolhiam em sua casa como um alguém 

que entre abraços e vinho recebe um estranho visitante, e já amigo, vindo de terras distantes. 

Quero relembrar aqui algumas dentre as muitas pessoas de Galícia e, de maneira 

especial, de Negreira e de Brión. E, como quem está sempre chegando e partindo, mais uma 
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vez desejo dizer às mulheres e aos homens “de lá”, e a quem aqui me leia, que tudo o que 

aqui está, entre imagens e palavras, é devido a eles e elas. É devido à acolhida galega que 

transformou em poucos dias um desconhecido antropólogo de desconfiável ar “germânico”, 

com um rosto coberto de ralos cabelos claros e uma barba e um bigode começando a 

entrelaçar novos fios brancos entre os antigos louros, em um alguém com nome e rosto, para 

quem a Galícia e Santa Maria de Ons deixaram de ser um “local de pesquisa” para se 

tornarem um “lugar do afeto” ao longo destes anos todos. 

Nada do que aqui e nos outros trabalhos dedicados á vida nas aldeias galegas poderia 

ser escrito se antes não houvesse sido o diálogo generoso vivido ao longo de vários meses 

nas “aldeias de Ons”. Seria longa a lista das pessoas a quem devo tanto, depois de haver 

ofertado tão pouco, de modo que nomeando apenas alguns nomes, sonho que eles 

rememorem todos os outros. 

Na verdade deverei retornar sempre à idéia de que tudo o que eu vivi, ou tudo o que vivemos 

algumas pessoas da Galícia, de Santiago de Compostela, de Negreira e de Brión e, mais ainda, das 

seis aldeias de Santa Maria de Ons foram e seguem sendo encontros, partilhas e trocas. Entre eles e 

eu todo foram histórias e estórias. Narrativas deles para mim e, depois, de mim através deles para 

quem me leia. Eles me narraram, eu conto a você. Entre a realidade dos fatos e feitos, cuja 

substância imponderável nunca me importou muito aqui, e aquilo que ao escutar de outros eu gravei 

na memória, num caderno de campo ou em um gravador, tudo que aqui está escrito são palavras 

ditas como conversa, como diálogos.  

E sobre diálogos um mexicano, Octávio Paz talvez tenha a mais direta e sensível definição: o 

diálogo é mais que um acordo, é um acorde
4
. Assim, entre eles e suas sensibilidades e eu e as 

minhas, não buscamos chegar a consenso algum a respeito do que nos dissemos e nos ouvimos. 

Apenas por algum tempo buscamos entoar  juntos, com os mesmos e outros acordes, uma canção em 

que enquanto partilhávamos, e depois de entoada a uma e a várias vozes,  a cada um de nós nos 

parecia guardar algo entre as nossas diferenças de voz no canto e de votos na vida. Alguma cosia 

nunca mensurável  que nos tornava um pouco mais transparentes para nós mesmos, para quem 

                                                           
4
 Octávio Paz, O arco e a lira, 2012, Cosac Naify, São Paulo 
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cantava conosco e para quem, naquele momento ou muito depois, por acaso venha nos ouvir. Ou nos 

ler. 

A minha gratidão perene a Luciano e a Rosa, a Amélia, Manolo Cajuso e sua gente 

querida, a Maruja, Carmem e toda a “Gente dos Cambón”, A José "Moncho" Ramón, a 

Romariz, Ruso e, mais distantes de Ons – mas sempre tão perto – Mita, Mariano e Pilli. 

Lembrando os nomes delas e deles, espero estar estendendo a minha gratidão a todas as 

pessoas da Galícia que souberam transformar uma relação de pesquisa em um afetuoso 

encontro entre pessoas. Espero haver conseguido traduzir nas palavras, linhas e páginas a 

seguir não tanto o que investiguei a respeito da cultura, mas o que aprendi sobre a vida. Algo 

que existe muito além da ciência. 

 

A quem caminhe comigo as trilhas dessas crônicas 

Mais de duas décadas depois de haver vivido por uma primeira vez em terras de 

Galícia, e de haver partilhado aquilo de que em boa parte resultou neste livro, decidi-me a 

escrevê-lo. Melhor dito: resolvi-me a reunir escritos mais e menos antigos e colocá-los 

juntos, como um conjunto de relatos de pesquisas de campo em aldeias ou entre caminhos 

galegos. O ano foi 1992. 

Um outro livro dá sequência a Crônicas de Ons. Seu título é Com o Sol do Outono 

sobre os Ombros. Ele foi inicialmente pensado como uma “segunda parte” das Crônicas. A  

primeira ideia era a de um só livro. Mas como em tempos em que um livro “de bom 

tamanho” não deve ultrapassar algo como duas centenas e meia de páginas, resolvi então 

dividi-lo em dois volumes.  Um e o outro são livros de crônicas, bem mais do que de 

rigorosas etnografias, ainda que tenham sido escritos por um antropólogo, e muito embora os 

dias que me ocuparam ao longo de vários meses e quatro estações junto a pessoas, cenas e 

cenários das aldeias da Paróquia de Santa Maria de Ons, devam ser considerados como dias, 

semanas e meses de uma rigorosa e densa “pesquisa de campo”, no sentido mais etnográfico 

possível desta expressão. Pensemos um escrito longo e (des)situado entre antropologia e a 

antropoética. 

Talvez então seja mais justo dizer que tanto Crônicas de Ons quanto Com o sol de 

outono sobre os ombros alternam momentos, ou capítulos mais própria e rigorosamente 
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etnográficos, com momentos em que tudo o que desejo dizer o que vivi e recordo, entre as   

com palavras uma pessoa, o seu rosto, alguns gestos coletivos ao redor do fogão de uma 

casa, onde uma família do lugar me convida a compartir um pequeno ritual ao redor de uma 

mesa. E mais o eu vivi em uma pradera ou em outros recantos de trabalho diário em fincas 

gandeiras. Cenas de um cotidiano camponês vivido entre alguns cenários como os de uma 

aldea, um caminho de terra entre duas delas, um campo onde pastam vacas, outro onde o 

millo e o centeo
5
 crescem. E mais os adros de pequenas igrexas de pedra onde se reúnem  

pessoas ao redor de alguma celebração com prece e festa.  

Que o leitor saiba reconhecer a diferença entre uma escrita e outra, em dois livros que 

não apenas por falarem de lugares do mundo tão distantes geograficamente do lugar onde 

vivo devem ser considerados como escritos entre fronteiras. 

Em Crônicas de Ons estão alguns registros e imagens das sete aldeias da Paróquia de 

Santa Maria de Ons, uma das paróquias do Concello de Brión, não muito longe de Santiago 

de Compostela. Para que sobretudo o leitor brasileiro  tenha uma visão de distâncias, lembro 

que pelo menos por quatro vezes cobri a pé o percurso - em meio a sempre encantadoras 

aldeias de pedra - entre Santiago e Brión, não raro buscando de propósito desvios e 

caminhos mais longos para conhecer uma pequena igrexa de pedras – como quase tudo por 

ali – uma aldea quase sem habitantes, um monte de carballos ou uma escondida beira do rio 

Tambre. Nunca caminhei mais do que uns trinta quilômetros.  E para que se tenha uma outra 

ideia, lembro que a Galícia comporta um pouco mais de 29.000 aldeias, e é um apenas um 

pouco maior do que metade de nossa Ilha do Marajó, na foz do rio Amazonas. 

Como a minha pesquisa de campo envolveu meses entre um janeiro e um dezembro de 

1992, é preciso dizer que boa parte do que aqui descrevo e fotografo aqui já não mais existe. 

Algumas pessoas que de desconhecidas tornaram-se amigas queridas já se foram. Alguns 

cenários mudaram depressa demais para a Galícia, sobretudo ao redor de Pedrouzos, a sede 

municipal de Brión, que em pouco tempo as pessoas de Santiago de Compostela 

descobriram, e que agora se povoa de condomínios, da mesma forma como em outras tantas 

                                                           

5. Algumas palavras em galego ao longo dos dois livros serão escritas em letra itálica. Vale o mesmo para pequenas 

frases, que poderão ser também colocadas entre aspas.. Nomes de lugares e de pessoas serão escritas com a letra normal. 
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regiões de todo o mundo.  

Quando retornei à Galícia e a Santiago em 1996, agora como pesquisador-bolsista do 

Governo Espanhol, foram então poucas as mudanças que presenciei. Mas quando de novo 

voltei à Galícia em 2000 e em 2006, o que encontrei ao longo dos caminhos de Santa Maria 

de Ons me fez pensar que o que está escrito nesses dois livros deve ser lido como algo 

situado em uma outra fronteira: aquela que ora aproxima, ora separa a “antropologia de 

agora” de uma “história de antes”. No entanto, seja como a “história de como já não é mais”, 

seja como a “antropologia de como ainda é”, que a ninguém espante o tom propositadamente 

pessoal e até mesmo afetivo com que escrevo aqui o que fui passo a passo transcrevendo de 

meus cadernos de campo e recordando de minhas memórias. Mais do que em outras vezes 

ocasiões na primeira pessoa e, aqui e ali, não me furto em colocar como um ator entre outros 

do que anos depois escrevo. E de comum acordo com as pessoas de Santa Maria de Ons, 

coloquei em minhas crônicas os seus nomes reais, assim como o nome de seus santos, suas 

aldeias e seus outros lugares de partilha da vida e do trabalho. 

Nunca acreditei que um relato fiel obrigue quem o narre ou escreva a ser, mais do que 

“objetivo”, um alguém “neutro” ou “imparcial”. Entre a objetividade e a pessoalidade 

encontro mais duas faces completares de uma mesma postura do que duas alternativas do 

“encontro com o outro”, em que a presença de uma deve excluir a outra. De outra parte, 

como aqui em muito pouco demonstrar algo cientificamente, mas sonho apenas testemunhar 

e descrever, em vários momentos não me esquivei de escrever ao mesmo tempo com a 

mente, a memória e o afeto. O que aqui se lerá é a Galícia que eu vivi antes de estudar e que 

eu comparti antes e depois de investigar. Devo repetir que algumas pessoas que aqui 

comparecem em pouco tempo passaram de sujeitos de uma pesquisa a amigas e amigos. 

Uma amizade que atravessou os anos e permanece viva ainda. Leitores mais acadêmicos e 

profissionalmente rigorosos poderão desconfiar dessas crônicas escritas por um antropólogo 

e há pouco mais de cinquenta anos professor de educadoras e de cientistas sociais.  

Nos dois livros está escrito e ilustrado - entre pequenas e precárias imagens 

fotográficas anteriores ás câmaras eletrônicas - mais as aldeias antigas da “gente do campo” 

do que as pessoas dos novos bairros e das casas de condomínio que começam a cercar 
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montes, prados, Paróquias  e aldeas. Está mais presente o lento caminhar de quem vai a pé 

ou carro de vacas, do que de trator; e vai mais sobre um velho trator – cena bem comum - do 

que em um automóvel novo. E que de propósito se encontre mais a gadanha do que as novas 

ferramentas elétricas, que entre ruídos infernais apressam tudo o que se faz. Tudo o que se 

vive.  Sim. Estarão aqui presentes mais os vellos de boinas pretas e as vellas cobertas de 

roupas negras e do inseparável sombreiro de pallas, do que as rapazas e os mozos para quem 

cada vez mais até mesmo Santiago de Compostela começa a parecer uma “cidade pequena” 

e imperfeita para abrigar quem sonha saltar da aldeia para uma sala de aulas de universidade, 

e dela para um trabalho tão moderno e urbano quanto possível.  

Aqui estarão mais presentes as solitárias ruinas de velhas casas e moinhos esquecidos, 

do que as casas restauradas entre a novidade do branco e a tradição da pedra. Haverá bem 

mais das corredoiras entre montes (bosques, matas, florestas) e de terras de trabalho, entre a 

agricultura e a pecuária, do que estradas asfaltadas, grandes rodovias e as pequenas 

indústrias que chegam depressa a Negreira. E quem apure o olho e o ouvido na leitura 

sentirá que aqui está bem mais presente o sonoro silêncio das frias noites do inverno galego, 

assim como as conversas cúmplices e quase intermináveis ao redor de uma mesa de grelos 

con patacas, acompanhadas com o  generoso viño do país, do que as notícias de economia e 

política que cada vez mais na sua ilusória pressa cheguem pela televisão.  

A quase ausência de citações de escritos de outros estudiosos, obrigatórias em um 

trabalho academicamente científicos, ao lado de uma assumida aparente superficialidade 

teórica e etnográfica, deverão revelar de cara a escolha de uma escrita antropoética, tal como 

sugeri linha acima. Uma escrita situada entre o encontro com pessoas, a confidência, a 

memória e o afeto. Todo o tempo estive mais ocupado em vivenciar e escrever “crônicas do 

acontecer”, bem mais do que rigorosas “análises sobre o acontecido”. E se algumas crônicas 

quase desejam se aproximar de um rosto mais severa e formalmente antropológico, que isto 

seja compreendido como um breve retorno a uma retórica que durante muitos anos me 

acompanhou em outras pesquisas e escritos. 

Algumas imagens e muitas palavras podem se repetir mais do que o que seria desejado. 

Este livro e o outro estão repartidos em crônicas que se sucedem algo  distantes da forma de 
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capítulos. Assim, devo advertir que não deve ser buscada uma sequência de científica lógica 

tanto em Crônicas de Ons quanto- e mais ainda - em Com o sol de outono sobre os ombros. 

Este é também um outro motivo pelo qual os dois livros podem ser lidos em qualquer ordem 

– menos entre as primeiras crônicas, e as últimas – como um desses livros de contos que 

você pode começar pelo décimo terceiro e concluir a leitura no quinto. 

Aqui e ali eu retorno ao “já lido”, a um mesmo assunto, um mesmo cenário, uma igual 

ou semelhante memória, como quem caminha e descobre com ou sem surpresas que... “eu já 

passei por aqui”. Que quem me leia seja complacente e, ao mesmo tempo, crítico o bastante 

para saltar algo “já lido”.  

Esquivei-me de me apoiar em seguidas referências de autores galegos e de outras 

margens do Mundo que li e consultei antes, durante e depois da pesquisa em Santa Maria de 

Ons. No entanto, devo confessar que a leitura de alguns livros sobre a Galícia e a região 

galega mais próxima de meus territórios de pesquisa foi algo mais do que apenas útil. Entre 

livros, discos de música – escrevo agora ouvindo um deles – e álbuns com imagens de 

aldeas, rias e montes de Galícia vivi uma outra viagem mais de uma vez inesquecível, e a 

que eu volto onde quer que esteja, como quem de um lento trem – e foram muitos – 

desembarca mais uma vez na  Estación de Santiago de Compostela.  
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Entre Santiago e o Fim do Mundo  

 
 Muitos anos depois de quando já se falava o Galego nessas “terras do fim do mundo”, 

em algum mês entre 1492 e 1493 uma das naus do visionário e afortunado navegador 

Cristóvão Colombo chegaria a um porto da Galícia. Espantados com o que viram no além-

mar e espantosos pelo que descobriram sem saber, os marinheiros contariam aos incrédulos 

pescadores galegos que para muito além das nunca encontradas Ilhas de San Barandón, de 

Saint Brandon, havia uma vasta outra terra. Uma ilha enorme, ou um continente que o 

Almirante queria que fossem terras das Índias, entre águas doces e salgadas. Terras do outro 

lado do grande e temível mar-oceano, a muitos dias de espera e sofrimento para além do 

Finisterra. Inesperadas terras quentes e quase sensualmente tropicais. Terras férteis de 

estranhos frutos e outros diversos bichos de pelo e pena. E estranhos, admiráveis homens 

nus, e as mulheres de uma pele mais escura do que as mouras. 

 Terras sobre as quais Colombo e os seus companheiros de três ou quatro viagens 

morreriam sem saber a exata medida. Novos mundos cujos nomes dados pelos navegantes, 

entre os de santos, de festas e de símbolos e lembranças católicas foram misturados com os 

que muito antes foram dados a cenários, cenas e seres, pelos povos de várias raças, e que os 

filhos dos netos dos netos dos galegos viriam depois a aprender na escola. E, mais tarde, 

viriam a encontrar em terras das três Américas. Pois três e meio ou quase quatro séculos 

mais tarde os descendentes distantes dos primeiros navegantes ao Sul e a Oeste do Mundo 

migrariam em seguidas levas de muitos homens e algumas mulheres para aquelas terras mil 

vezes distantes das rias altas e baixas da Galícia
6
.  

                                                           
6
 A variação histórica da população da Galícia pode ser resumida da seguinte maneira: a) entre 1860 e 1900 emigram 

cerca de 700.000 galegos, em maioria jovens entre 15 e 25 anos; b) entre 1900 e 1030 há um grande êxodo, envolvendo 

cerca de 60% do crescimento vegetativo da população, com foco sobre homens e jovens; entre 1930 e 1940 há uma 

quebra no êxodo, em parte motivado por crises financeiras internacionais; d) entre 1940 e 1950 a migração galega 

dirige-se agora a regiões distantes e mais prósperas da Espanha - Pais Basco, Madrid, Catalunha; e)  entre 1950 e 1960, 

com variações marcantes após este ano,  cai muito a procura das Américas (mesmo os EUA), e aumenta bastante a 

procura por países prósperos da Europa do Norte (cerca de 60% dos que saem) , que concorrem com zonas 

industrializadas da própria Espanha. Durante este período aumenta muito a saída de mulheres solteiras. De 1980 em 

diante reduzem-se os fluxos migratórios. Entre 1970 e 1973 saem ainda em busca do “Norte” cerca de 70.000 galegos. 

Mas de 1980 em diante (conto até 1991) há um aumento real  de 170.162 pessoas na Galícia, associado também a um 

crescente retorno de migrantes, sobretudo “americanos”. 
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Muitos homens galegos deixariam nas aldeias de origem a mulher, a casa e os filhos, e 

anos depois de haverem vivido do outro lado do mar, voltariam e teriam ao redor dos fogos 

do Inverno longas histórias para contar. Outros não. Ficariam “por lá”,  e os seus parentes da 

Galícia evocariam, entre cartas, fotos e outros objetos rituais do afeto e da memória, os seus 

nomes. Os descendentes olhariam em velhos álbuns de fotos-de-família os seus rostos roídos 

devagar pelo tempo.  Olhariam as imagens de outros tempos e espaços da vida, e 

imaginariam os lugares de onde os seus ancestrais nunca mais voltaram Eles, a quem  os que 

ficaram na Galícia chamariam de “americanos”.  

 Pois muitos e muitos ficaram, mesmo em tempos em que uma broa de pão de milho 

era uma boa comida. E eles deram - entre as rias voltadas às Américas e os montes voltados 

à Europa - muitos filhos ás poucas terras e poucas terras aos muitos filhos. E ao longo dos 

mesmos largos séculos, primeiro servos e pobres, depois livres e mais afortunados, eles 

colheram castanhas, e aprenderam a plantar a batata e milho das Américas, ao lado de  

berzas e grelos. E criaram porcos e cabras e, mais do que tudo, as preciosas vacas com que 

nos iremos encontrar daqui a várias páginas. Os que vieram de perto ou de longe, os que não 

foram e os que voltaram, em tempos sucessivos estabeleceram a teia quase incontável das 

inúmeras aldeias galegas. E aprenderam com os canteiros de Portugal a fazerem casas, cortes 

e capelas onde habitam casais e crianças, jovens e velhos, almas, aves, vacas e lembranças.  

Como as aldeias da Paróquia de Santa Maria de Ons, não muito longe de Santiago de 

Compostela, não muito longe, também, do cabo Fisterra.  Lugares onde por alguns dias que 

hoje parecem tantos, eu, nascido na beira do outro lado do mesmo mar-oceano, e vindo de 

um lugar distante nas Américas, estive e vivi. E ali onde comecei a escrever quase tudo o 

que se poderá ler – e ver -  dessas páginas iniciais em diante.  
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Quando é outono as árvores sem folhas e sem aves 

espiam ao longe a aldea. 

 
 

O campo da estrela 

 Quando não são peregrinos atentos, quando não são espanhóis, ou quando não são da 

Galícia, muitas pessoas não sabem que o Caminho de Santiago na verdade são cinco 

diversos caminhos. Todos chegam a Santiago, mas cada um deles parte de um lugar distante 

dos outros.  

 Eles são estes. O Caminho Francês, o mais conhecido e, segundo alguns, o único ou, 

pelo menos, o mais ancestralmente original.  Ele sai da França e de Paris, de Arles ou de 

Vezelay
7
. Assim sendo, atribui-se ao Caminho Francês três saídas de origem desde três 

cidades francesas. Ora, logo depois de entrar na Espanha o Caminho torna-se um só, em 

Puente la Reina. Raros peregrinos saem de uma das três cidades.  Muitos preferem iniciar a 

                                                           
7
 De fato, mesmo nas escadarias que descem do Trocadero à Torre Eiffel existem, pintadas no chão, as mesmas setas 

amarelas que encontrei ao longo de todo o trecho berciano e galego que fiz do Caminho de Santiago no outono de 1992. 

Em Paris ouvi esta pequena história. Gonzalo Torrente Ballester , um  romancista espanhol e galego,  há poucos anos 

atrás fazia uma palestra na Sorbonne, na rue St-Jacques,  sobre o “Caminho”. Ao terminar a conferência uma primeira 

pergunta foi esta:  “mas, afinal, onde começa o Caminho de Santiago?”. Ele a teria respondido desta maneira: “saindo 

deste prédio pela porta principal à direita...” Na verdade o ponto parisiense de início do “Caminho” é a Tour St. Jacques, 

do lado oposto do rio Sena. 
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jornada ainda na França, mas na quase divisa com a Espanha, saindo de Saint Jean de Pied 

de Port para subirem os íngremes montes Pirineus, colocarem mais uma pedra junto às 

milhares que circundam uma cruz de ferro, antes de descerem Espanha afora. Outros 

peregrinos ignoram os começos franceses do caminho e iniciam a jornada em Roncesvales
8
. 

Sigamos. Existe a Rota da Cantábria, o Caminho do Norte, ou o Caminho Alto. Ele chega à 

Galícia vindo do mar mais a Leste, por Ribadejo e por Lugo. Se o viajante desviar a rota ao 

Sul ele pode dormir uma noite abrigado no mosteiro cisterciense de Sobrado dos Monxes. 

Também na direção de Norte para o Sul, como o Francês e o da Cantábria, existe ainda o 

Caminho Marítimo desde onde vinham, e vêm ainda - embora raros -  agora, passando por 

Ferrol e A Coruña,  os ingleses, os irlandeses, os escoceses e outros habitantes da Grã-

Bretanha, mais navegantes do que andarilhos. Em direção oposta, vindo de Sul a Norte há o 

Caminho Português. O peregrino pode escolher sair de Lisboa, Braga ou Porto. Mas ainda 

em terras de Portugal eles se encontram em Ponte de Lima. Eis o quinto: o Caminho, a Via 

da Prata, o mais longo e todos dentro de terras de Espanha, pois ele sobe desde a Andaluzia 

até a Galícia. Em  alguns livros há indicação de otras rutas, otros caminos. Eles são plurais e 

agora mesmo de algum lugar a Santiago um outro pode estar surgindo. 

 A peregrinação ao real ou imaginário túmulo de Santiago Apóstolo em Compostela 

termina para quase todos os peregrinos dentro de sua catedral. Ao entrar nela pela porta da 

frente, entre curioso de ritos ou devoto de santos, ele beijará a imagem do apóstolo, 

colocando a mão direita num lugar da coluna que domina a entrada do Pórtico da Glória. O 

peregrino estará então no exato ponto onde séculos do mesmo gesto feito com os cinco 

dedos da mão acabaram abrindo cinco buracos pelos quais penetra a metade dos dedos de 

quem, fiel à fé católica - ou a alguns símbolos e crenças variadamente esotéricas, difundidas 

                                                           
8
 De acordo com as leis canônicas da Igreja de Santiago de Compostela, se é peregrino quando se vai piedosamente de 

algum lugar até Santiago de Compostela (algo muito polissemicamente interpretado hoje em dia) de três maneiras: a pé 

(o verdadeiro peregrino), a cavalo (muito raro hoje) ou de bicicleta (cada vez mais frequente). Sendo a pé, recebe o 

documento comprobatório da peregrinação, aquele que documenta haver andado por qualquer um dos caminhos durante 

pelo menos 100 km. Alguns fazem a viagem de carro. Não vale, e eles são considerados mais turistas do que peregrinos. 

Outros seguem a pé, mas levando ao lado, dirigido por uma outra pessoa, um coche de apoio. Há entre os andarilhos de 

tempo completo um ligeiro consenso de menoscabo pelos que se acompanham de carros de ajuda sobretudo quando 

viajam nele durante os trechos mais pesados. Os peregrinos levam um documento dado pela Igreja com algumas 

instruções sobre a viagem de fé. Há vários livros-guia mais completos. E cada cidade de pouso durante a jornada, eles 

carimbam na Prefeitura ou em alguma paróquia local o atestado de sua passagem por lá. 
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ambas entre peregrinos e turistas - demora o corpo caminhante ali por um momento, como 

quem medita ou ora. Um momento breve, porque são poucos os instantes do dia em que uma 

fila de homens e de mulheres de diferentes línguas não esteja silenciosamente formada na 

frente da coluna
9
.  Depois, para que a sequência se complete, ele visita a “tumba do 

Apóstolo” atrás do altar. É sempre melhor chegar pela manhã e estar presente na missa das 

12 horas: a Missa dos Peregrinos. 

 Quando menos cansados, mais cósmico-holísticos e dispostos a pelo menos outros 

três ou quatro dias de caminhada rumo a Oeste e ao mar, alguns peregrinos seguem a jornada 

até o cabo Fisterra, Finisterra, Finisterrae.
10

  Eles saem então de Santiago de Compostela e 

caminham de novo em busca do mar e, segundo alguns, em busca do lugar esotérico onde 

finda de fato afinal um “caminho” senhor de poderes e de mistérios muito anteriores ao 

tempo em que ele se tornou “de Santiago”. Assim sendo, é fácil compreender que, como 

outros, o “caminho” começa e acaba em diferentes lugares e entre diferentes símbolos e 

sentidos. Pois para cada um de nós, pequenos senhores do sonho e da suspeita, o mundo e os 

seus caminhos começam e terminam onde se crê e diz: “é aqui”. 

 Se resolver seguir o Caminho do Fisterra, poucos quilômetros depois de Santiago de 

Compostela – para quem já andou tanto - o caminheiro atravessará as terras baixas da 

                                                           
9
 Um outro ritual ao mesmo tempo coletivo e solitário costuma acontecer no lado oposto da coluna. As imagens de Jesus 

Cristo e, abaixo dela, do Apóstolo Santiago ficam voltadas para o lado de fora. Estão, portanto, de frente para quem 

entra e de costas para o altar principal da catedral. De frente para o altar e no chão da coluna há uma curiosa pequena 

imagem. Dizem alguns que ela representa o próprio maestro Mateus, criador do Pórtico da Glória (ou da Glorieta). Em 

algum momento de não controlada vaidade ele teria deixado na misteriosa imagem uma não confessada  assinatura. O 

pequeno homem não-santo é, no entanto, conhecido como “o santo dos coques”. O fato é que existe uma antiga crença 

entre os estudantes segundo a qual além daquela ser uma verdadeira pequena imagem quase clandestina do Maestro 

Mateus, devido à reconhecida  inteligência do “maestro”,  a  estátua  preservou pelos séculos o poder de dotar de um 

apreciável acréscimo de inteligência (mesmo que provisório) a quem respeitosamente diante dela dê três “coques”, três 

pequenas toques entre a cabeça do crente e a do mestre. Em épocas de exames bimensais as filas estudantis diante do 

lado interior da coluna (a do maestro) chegam a ser algo maiores do que as do lado exterior (a do santo). Devo confessar 

que mais de uma vez cumpri os ritos devidos a um lado e ao outro da coluna. 
10

 O leitor bem pode imaginar a variedade de versões a respeito das origens e dos significados primitivos do Caminho de 

Santiago. Para um católico de preceito, existe uma única versão: a de sua Igreja, em que pesem as dúvidas a respeito da 

bela, misteriosa história, estória ou lenda da vinda do corpo do apóstolo mártir da Palestina para a Galícia. Assuntos 

fascinantes, mas que não cabem aqui. Para vários outros caminhantes, assim como para estudiosos amadores e 

pesquisadores profissionais do assunto, é bastante provável (alguns o demonstram com as suas provas) que o Camiño 

seja bem anterior ao cristianismo. Ou, pelo menos, à chegada do cristianismo a terras da Península Ibérica. Ele seria um 

misterioso caminho de iniciação; algo mais para magos do que para padres e mais remotamente próximo aos antigos 

deuses dos druidas celtas do que do imaginário cristão. Falam alguns de arcaicos três caminhos iniciáticos, todos 

partindo de terras a Leste e demandando o Oeste. Alguns saltam o mar gelado e continuam por terras da hoje Inglaterra, 

da Irlanda. Na bibliografia ao final sugiro livros em que as versões oficiais e as versões mais secretas sobre o Caminho 

de Santiago são apresentadas e discutidas. 
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Amahia
11

. Ele seguirá então por estradas bem próximas da Ruta Rosaliana que raramente 

alguém faz a pé e onde as vocações da viagem são outras e motivam apenas alguns galegos e 

raros turistas mais dados à literatura. Pois ele lembra, entre um belo lugar rural e outro, a 

memória de Rosalia de Castro, a mulher poeta da Galícia. Se apurar o ouvido na hora certa 

ouvirá os sinos da igreja de Bastavales. E Campanas de Bastavales é um de seus poemas 

mais conhecidos e tocantes. Entre o rio Xallas, o Barcala e o Tambre, por algumas horas o 

peregrino viajará entre as terras onduladas de Santa Comba, A Baña, Negreira e Brión. 

 Menos de dois meses depois de haver feito o Camiño de Santiago entre Ponferrada, 

no Bierzo, e a Catedral, convenci alguns amigos de Santa Maria de Ons a que 

peregrinássemos desde a porta da pequena igreja de Santa Eugenia em Fonteparedes  até o 

cabo Fisterra.  

No momento em que saímos, em uma manhã de chuva eu quis imaginar que há mil 

anos atrás haveria pôr ali um ponto cósmico e geográfico a prumo. Ele seria uma pequena 

edificação de pedras. Um monumento ancestral sutilmente iluminado a uma certa hora de 

um único dia do ano pela tênue luz de uma estrela. Uma dessas convergências do Cosmos; 

um sinal das energias do Universo que alguns gostam de imaginar como algo sagrado, por 

necessidade de fantasias ou por amor ao mistério. Algo para além de qualquer ciência em 

que fui formado, e em que eu gostaria acreditar por uma pura adesão a um momento de fé ou 

de poesia. Uma bela quase invisível convergência de luzes quase invisíveis, realizada ali a 

um canto de uma estradinha. Uma indicação de rumos e um lugar tornado quase divino, mas 

que somente alguns raros iniciados de tempos passados saberiam ver e decifrar. 

 Quis então imaginar que no ano de 992DC um velho peregrino, armado de sandálias, 

cabaça de água, bastão e fé, teria passado por ali. Alguém que supondo haver errado os 

passos e temia não chegar mais ao fim da viagem, pelo menos no lugar certo: o “Cabo do 

Fim-do-Mundo”. E entre a bruma dos campos e o céu coberto com nuvens vindas da Irlanda, 

                                                           
11

 A Amahía é o que na Galícia uma comarca natural. Ela está entre as Terras de Santiago a Leste, o curso do Rio 

Tambre que separa a Amahía do Vale (Val) do Dubra e do Val do Barcala a Norte. A Terra de Barbanza a Oeste e a 

Veiga de Padrón Ao Sul.  A Amahía é uma área de transição entre as regiões mais elevadas da Terra de Santiago e a 

linha da Costa, entre as Rias Baixas de Noia e de Muros.  Toda a Amahía são 154,7 kms2, e isto equivale a 0,5% da 

Galícia. Pouco mais de 20 km separam Santiago de Compostela de Pedrouzos, em Brión e mais de uma vez eu fiz este 

trajeto caminhando. 

 



19 

 

por um breve instante um pequeno círculo de uma luz azul se abriria, e ele veria,  

maravilhado, o brilho aceso da claridade vinda  

de uma estrela única. E primeiro a reconheceria e, depois, reconheceria a pedra 

colocada ali no ponto exato onde o fervor de seus olhos enxergariam o foco ínfimo da luz. 

Pequenino luzeiro invisível a outros olhares, brilho de uma fração de vida, mas que a ele, um 

peregrino medieval perdido e reencontrado, diriam tudo o que seria  preciso saber. “Ah, aqui 

está! Então eu viajo pelo caminho certo”. E assim foi e viajou Amahia adentro e terras 

depois dela, rumo ao Oceano, até chegar. 

 Uma entre mil, entre milhões de outras estrelas, ali, por milênios sempre em seu lugar 

à hora certa, mas de uma rara face visível nesses céus onde apenas em alguns dias do verão 

as estrelas, os planetas e os mistérios não sabidos dos céus do Norte se deixam ver 

luminosos e inteiros.  

 

De dentro de escondidas “corredoiras”, entre as folhas  

e os galhos das árvores dos “montes”, sempre uma  

pequenina aldeia se deixa ver ao longe. 

 

Uma pequena iluminada estrela sem nome conhecido, a não ser em dois ou três livros 

proibidos por mil e quatrocentos anos teria vindo guiar o meu peregrino. E pôr causa dela, 

por havê-la imaginado assim, eu quis trazer até aqui, deslocando-a de um pouco mais ao 
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Leste, o mesmo nome que antes foi dado ao lugar de Santiago:  Compostela, o Campo da 

Estrela.  

 

De Santiago de Compostela a Oms de Abaixo, em Brión 
 

 Viajei ontem em um ônibus de “El Celta” saindo de Santiago às 12:30 hs. Como ele 

era um vagaroso ônibus regional não havia silêncios e nem filmes de Televisão, comuns nos 

ônibus de longo percurso.  O motorista controlava um aparelho de som e tanto ele quanto os 

passageiros ouviam as músicas que  ele escolhia. 

 Luciano não estava na Casa do Concello, mas em férias, em casa, e pronto para viajar 

com a família para Portugal. Como alguns acontecimentos possuem com certeza  um teor 

etnográfico que a experiência dos outros dias espero que venha a  desdobrar, quero descrevê-

los brevemente aqui. Eu havia avisado à Mita, na “Extensión Agrária”, em Negreira, que 

chegaria o luns (na segunda feira), como de fato cheguei. Luciano, a pedido de Mita, 

convencera Xosé Ramón a dividir comigo a pequenina casa no andar de cima da escola de 

uma sala só, para “os nenos”, no lugar de Promeiral, em Fonte Paredes. Eu havia estado com 

“Xosé Moncho” em um dia em que meninos e meninas das escolas locais foram de passeio 

às praias de Porto Sin e os primeiros dias de uma boa amizade começaram aí. 

 Ora, eu era então um desconhecido e desconfiável estrangeiro que chegara, primeiro a 

Negreira e, depois, a Santa Maria de Ons, sem qualquer apresentação oficial. E tudo o eu 

veio a acontecer então foi devido a encontros e conversas, primeiro com Xosé Amâncio e, 

através dele, com Mita, em Negreira. E, por meio dela, com Luciano e Rosa, em Santa Maria 

de Ons.  

Mal os havia conhecido e já tudo sugeria que uma mútua confiança nascia de parte a 

parte.  Logo entre os primeiros dias em que nos conhecemos,  Luciano e Rosa não só 

conseguiram para mim um quarto e a partilha da pequena casa do Promeiral, como também 

insistiram para que eu ficasse na casa deles, em Ons  de Abaixo, durante os primeiros dias de 

minha pesquisa em Brión. Dias que coincidiam com a viagem da família de Luciano a 

Portugal.  
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 Alberto, que eu acabara de conhecer na sede do Concello, foi quem me ajudou a 

localizar a casa de Luciano e me levou até Ons de Abaixo. Por telefone Luciano disse que 

estava me esperando Ao chegar lá, Rosa preparou um almoço, com a nossa presença 

masculina na cozinha, e de improviso e sem convites ficou estabelecido que eu almoçaria 

com eles. Assim se fez.         

 Almoçados, Luciano e Moncho levaram-me à casa sobre a escolinha no Promeiral  e 

me mostraram os poucos cômodos e o pequeno quarto que me tocaria. Da maneira mais 

simples possível José mostrou como os segredos da casa funcionavam. Sem maiores 

palavras e sem avisos sobre como eu deveria proceder, ficou estabelecido que aquela seria a 

minha casa durante o período da pesquisa de campo em Brión. 

 Voltamos à casa de Luciano. Rosa preparava ao mesmo tempo o jantar e a comida da 

viagem do dia seguinte. Aproveitamos o sol provisório de um dia quente para irmos ao Pozo 

Negro. Voltamos quase ao escurecer. Após a ceia, regada a viño e terminada, quase na beira 

da madrugada, com uma mistura incandescente de café e orujo fui avisado que naquela noite 

eu dormiria na casa deles. 

 A casa do Promeiral demoraria alguns dias para ficar pronta após uma pequena 

reforma. Assim, antes da despedida no dia seguinte, Rosa entregou as chaves da casa ao 

estrangeiro que a família acabara de conhecer. Que eu vivesse nela ali até quando da volta da 

família. Quis recusar as chaves, pois eu bem poderia estar na casa do Promeiral mesmo 

durante o final da mínima reforma. Rosa e Luciano insistiram. Que eu ficasse com as 

chaves, pois mesmo que não quisesse dormir ali poderia entrar quando quisesse, inclusive 

para buscar o que comer. Sai de lá com as chaves e uma cesta de alfaces e batatas. 

Foi entre gestos solidários de uma hoje tão rara e espontânea vocação de partilha que 

comecei a conviver com as pessoas que vivem nas aldeias de Santa Maria de Ons.  
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Não era um sineiro artista como os que encontrei em Goiás e 

Minas Gerais, exímios e inigualáveis “mestres repiniqueiros”.  

No entanto, cabia a ele dizer com o sino os momentos  da  prece 

                  e da festa. 

 

Eu estava acostumado a gestos assim no Brasil e na América Central. Lembro-me das 

quantas vezes fui acolhido, um recém-chegado, em casa de estranhos que meia hora depois 

seriam amigos e, no dia seguinte, confidentes. Lembro-me de uma viagem à Nicarágua 

poucos meses após a vitória da Revolução Sandinista. Bati na porta de uma pensão que me 

foi aberta por uma mulher já envelhecida. Era noite quase alta, e o meu ônibus entre 

Manágua e Leon havia atrasado bastante para cortar um mundo de poucos quilômetros 

semidestruídos pela guerra. Barbudo como um guerrilheiro e com a mochila às costas, 

apresentei-me como um conhecido de sua filha, Felícia, que na verdade acabara de conhecer 

em um encontro de educadores no México. Ela abriu a porta e me disse: “entra! os amigos 

de minha filha são também meus amigos”. Era uma pequena pensão inteiramente vazia. Ela 

me reservou o melhor quarto. No dia seguinte tomamos juntos um magro café. Ela me levou 

a ver o pequeno altar caseiro no quintal, onde entre santos e velas está o retrato a cores da 

outra filha, “caída em combate”. Antes de sair quis pagar. Ela recusou qualquer dinheiro. Me 

abraçou com a carinhosa força de quem abençoa, e me deixou ir embora depois de dizer: “se 

cobra dos hóspedes, não dos amigos”. 

Na mesma Nicarágua, em Málaga e Masaia, cidades também quase em ruínas, fui 

acolhido de igual maneira. Um casal de professores tirou da cama a filha para que o 

estrangeiro desconhecido pudesse passar nela a noite. Gestos que ao longo das viagens 

recolhi e de que não esqueço. Portas abertas ao estranho que chega, com eu convivi pelo 



23 

 

Brasil e a América Latina. Não esperava o mesmo gesto de acolhida na Europa. E aquela 

não foi nem a única e nem a  última vez.  

  

 

Ons de Abaixo em Santa Maria de Ons, em Brión 

 

 Choveu à noite. Não sei se a noite inteira. O homem que ontem à tarde espalhou o 

purim no seu ferrado de prado devia estar feliz. Pois não precisará pelo menos por hoje 

trabalhar com a irrigação artificial. Neste ano mais seco do que os últimos estarão felizes 

também todos os que plantaram lavouras e criam animais. Por toda a parte havia milho 

granado sedento de água. Com as chuvas de agora a alquimia de sua seiva deve estar 

dourando de ouro vivo os grãos de espigas. 

 Para demonstrar o quanto aqui as terras são altas e os ares frios, o homem que ontem 

me deu de presente uma garrafa de orujo com ervas, começou uma pequena aula de enologia 

popular, explicando que a vindima e o fabrico do “viño do país” começa entre fins de 

setembro e entra por outubro, outono adentro. Enquanto isso, “lá na Amahía” e nas suas 

terras baixas há uvas maduras à espera de mãos que as vindimem, enquanto as “daqui” estão 

ainda verdes. 

 “Aqui” onde estou e de onde falamos sobre climas e uvas são as terras altas do 

Concello de Brión. E existem outras por perto, mais altas ainda, mas nunca situadas a mais 

de 500 metros, o que já é bastante para esta região entre os montes sagrados de Santiago e as 

rias de mar entre Nóia e Muros
12

. 

 Tudo o que há para se ir e ver entre essas terras pode ser dividido assim: terrenos 

arborizados, aqui chamados de montes, com matas de espécies autóctones como as 

                                                           
12

 Nomes, tamanhos e alturas de Brión. Todo o Concello de Brión, no Vale de Amahia são  73,85  kms2.  Ali estão as 

seguintes paróquias e algumas de suas aldeas: Bastavales e Os Anxeles (terras baixas entre 20 e 50 metros de altura 

sobre o mar); Bullon (a 100 metros);  Brión, Riazor, Cabreiros, Boimil, Pedrouzos, A Igrexa, Aguiar (entre 100 e 200 

metros): Santa Maria de Oms, Santa Maria de Viceso: Luaña e Cornanda (entre 300 e 400 metros). Todo Brión possui 

73,85  km2. Santa Maria de Oms tem 670,7 ha e sua vizinha, Santa Maria de Viceso tem 1.20,1 ha. A Galícia divide-se 

em províncias, e Santiago de Compostela e Brión  estão na de A Coruña; em Concellos (os municípios do Brasil), em 

paróquias (com um sentido aqui político-administrativo, tanto quanto eclesiástico e, finalmente, em  unidades de 

povoação, como as vilas (Cidades, como Negreira e Santa Comba, vizinhas a Brión) e, aldeãs. Assim, Oms de Abaixo 

faz parte da Paróquia de Santa Maria de Oms, que pertence ao Concello de Brión, na província de A Coruña, na 

Galícia, uma das autonomias” de Espanha. 
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carballeiras, ou de espécies trazidas de fora, como alguns tipos de pinheiros e os eucaliptos, 

objetos de boa parte da polêmica em torno a questões ambientais; prados e pradeiras terras 

de cultivo de alimentos para as pessoas e as vacas, as aldeias e os terrenos a elas adjacentes. 

A diferença de uma Espanha mais ao Sul das Astúrias, de Cantábria e do País Vasco, 

uma Espanha árida e apenas salpicada de mancas verdes entre montanhas, planaltos e 

planícies de cor havana ou marrom, nas terras de Galícia tudo verdeja, e o verde, sob o céu 

cinzento em meio a raros tons azuis, predomina mesmo nos meses mais secos do verão. 

Manchas dos fogos que ano a ano incendeiam os montes galegos desenham o único cenário 

desolado nestas paisagens de terras escuras, generosas e trabalhadas por homens e mulheres 

galegos que dedicam aos seus prados e terras de labradio um cuidado que raras vezes 

encontrei em outros cantos dos lugares por onde andei. 

 Afora os poucos nomes que escrevi até aqui: alguns rios, algumas cidades, paróquias 

e aldeias, há uma profusão de outros, alguns oficialmente escritos nas cartas 1:25.000, outros 

lembrados e ditos pelas pessoas de Brión e, de maneira especial, de Santa Maria de Ons. 

Em meu desenho não aparece, bem mais abaixo, a sete quilômetros da aldeia de Santa 

Maria de Ons a aldeia de Pedrouzos,  sede administrativa do Concello de Brión, e lugar de 

uma igreja de pedras nunca inteiramente acabada e dedicada a uma Santa Mínia, cujas festas 

em setembro chegam a atrair cerca de 20.000 devotos e turistas locais. 

O lugar de onde estarei falando aqui com mais frequência é a Paróquia de Santa Maria 

de Ons e suas aldeias, encravadas no alto, a cavaleiro do lugar onde o rio Tambre faz uma 

longa curva antes de ser aprisionado, adiante, no Embalse da Masa.  As aldeias de Santa 

Maria de Ons são: Fonteparedes, onde fica a pequena igreja de Santa Eugênia; Pazos, Oms 

de Abaixo, Salaño Grande, Salaño Pequeno  e A Igrexa, ali onde está a igreja paroquial de 

Ons
13

.  

                                                           
13

 Alguns dados de 1996. Entre Brión e paróquias do Concello., eis os números das vivendas, as ocupadas agora e as 

vazias ou abandonadas. Em Brión elas são 327 ocupadas e 91 vazias. Em Os Anxeles são 468 e 122. Em Bastavales (de 

Rosalia de Castro) são 349 e 103. Em San Salvador são 58 e 29. Em Boullon são 47 e 6. Em, Cornanda são 67 e 22. Em 

Luaña são 129 e 32. Em Santa Maria de Viceso são 118 e 32. E em Santa Maria de Ons são 86 e 33. No total do 

Concello de Brión em 1996 eram 1649 as residências ocupadas e eram 470 as desocupadas. Em Santa Maria de Ons 

viviam então 182 homens e 182 mulheres. Altamira – Revista Municipal do Concello de Brión, nº 38, xuño de 1996. pg. 

11. 
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De alguns lugares quase se pode vislumbrar todas elas, ao mesmo tempo. Várias vezes 

em caminhadas de entre 40 e 50 minutos, atravessei todas as seis, saindo de Fonteparedes. 

Dentre as seis, a aldeia mais antiga é Ons de Abaixo, que dá nome a paróquia. Teria havido 

em Ons de Arriba, onde existia uma igreja antiga hoje desaparecida no lugar que dela tomou 

o nome: A Igrexa.  

As aldeias de Ons ficam a menos de 3 km da cidade de Negreira, a principal cidade de 

toda a região, por onde romanos passaram e fizeram uma ponte, não se sabe exatamente 

onde. Ao sair da cidade, bem ao lado das rasas águas claras do rio Barcala, logo se cruza o 

Tambre por um dos mais belos lugares naturais da região, a longa curva de algas escuras e 

calmas, de que já falei, com uma pequena ilhota no meio. Salta-se uma ponte alta e depois  

de uma subida entre prados e montes que repeti muitas vezes, chega-se depressa às aldeas 

de Ons
14

.  

Outros inúmeros nomes demarcam espaços e lugares da natureza, do trabalho, do 

conviver e do habitar. Saibamos ouvi-los:  Volta do Bico, Bonza, Vilela, Coto de Agra, 

Vilela, A Dorne, Samiña, Gandra, A Pedreira, Monte do Cornado, Fonteira, Ombre, Porto 

de Home, Agra de Suso, Sucarbaliño, O Gaiteriño, Porrons,  Bouzas, Ágoas Novas, Agros 

Novos, Casas Novas, Cabanas, Pedredonte, Lavandeiras, Pedra Fita, Casa Nova, Água de 

Leiras, Sipadeira, Costa de Moiños. E com eles demos, leitor, a volta quase inteira do que é 

Santa Maria de Ons. 

Imaginemos montes (cerros) e bosques (montes) que obriguem as estradas estreitas e 

asfaltadas e as corredoiras mais estreitas ainda e de terra, a muitas curvas e a subidas e 

descidas em meio a apenas alguns poucos lugares mais planos. Mas não há montanhas altas 

aqui, como nos Ancares ou no Cebreiro. Os terrenos arborizados de carballos e de 

castiñeiros, de pinos do país e de algumas outras árvores autóctones resistem, aqui e ali, às 

árvores invasoras, como outras espécies de pinheiros, e mais aos eucaliptos que por toda a 

parte se espalham e apenas são contidos pelos terrenos de  prados, padreiras e lavradios. 

                                                           
14

 Voltemos por um momento aos mesmos e a outros nomes. Da menos para a maior, a ordem das aldeias de que estarei 

falando aqui  seriam: Oms de Abaixo, Pazos, A Igrexa, Fonteparedes,  Salaño Pequeno, Salaño Grande. As quatro 

paróquias de Brión são: Os Anxeles e Bastavales (San Xulian), Santa Maria de Viceso e Santa Maria de Oms. As  duas 

últimas são as mais altas e as menores. Por volta de 1992 havia 364 pessoas e Ons, 508 em Viceso, 1377 em Os Anxeles 

e 1280 em Bastavales.  
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Terra onde se criam vacas ou se planta o milho que as alimenta, e de que os humanos nunca 

comem.  

 Os bosques (montes) podem cercar, como a figura de uma de Lua Nova, toda a parte 

de cima da Aldeia de Ons de Abaixo; podem fazer divisas com os  campos limpos onde uma 

mulher leva três vacas a pastar;  podem preservar-se em uma fração pequena de terras 

plenas; podem ocupar  a encosta íngreme de um morro, às vezes despencando até as 

margens do rio Tambre.  

Os montes (bosques) mais naturais de Ons são pequenas e persistentes manchas de 

árvores nativas salvas dos lumes - fogos, queimadas que ainda ocorrem, sobretudo na 

estação seca - dos eucaliptos e das pedras. O cantar de algum cuco triste em agosto chorará 

por eles. Montes podem ser ainda os bosques formados com o plantio de árvores exóticas, 

como os cada vez mais frequentes e crescentes pinheiros e eucaliptos,  que aqui e ali cercam  

raros Castiñeiros e Carballos, mais raros ainda. 

 Demoremos um pouco mais em falar das árvores. Haverá muito tempo ainda para 

falarmos de animais e de seres humanos. Hoje em dia as árvores mais comuns dos montes 

naturais são os Piñeiros Bravos (Pinus Silvestres). Tenho para eles e outros, ainda os 

nomes: Piñeiro Galego, Piñeiro de Monterrey, Piñeiro Silvestre. E são também Carballos, 

Bidueiros, Uceiras e Castiñeiros, espalhados pela Galícia, supõe-se, por populações 

castrenses e, depois, romanizadas. As belas e misteriosas carballeiras – uma delas, 

doméstica e bem cuidada, ocupa a área frontal ao prédio de administração municipal de 

Brión - cobrem hoje em dia apenas 1% do território de Galícia. , podem ser encontradas 

ainda pelos bosques naturais: Pereiras, Estripos, Salgueiros, Cibrus, Loureiro e Aveleiros, 

ao lado dos dois carvalhos mais comuns  - Quercus Pirenaica e Quercus Robustus - e das 

Castiñeiras, cujos frutos por muitos e muitos anos aliviaram a fome de famílias camponesas 

da Galícia, antes e depois da introdução da batata.   

Sabemos já que essas árvores naturais concorrem com desvantagens com pinheiros 

exóticos e com o eucalipto, que na Galícia, ademais de serem plantados com interesses 

econômicos, tornaram-se árvores invasoras, com uma enorme facilidade de colonização de 

áreas de montes nativos.  
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 O monte arbolado (bosque) opõe-se ao monte baixo (sub-bosque), reino das Silvas e 

dos Toxos, em toxais de onde desaparecem os Carballos. , mas também as Carpozas, 

Carquexas, Bigornas, Xestas, Xilbadeiras e Hechas. Nas brañas e beiras de rios crescem 

Faias, Ameneiros, Leiterinhas, Freixos, Paxaniños, Dentrabus  

  Sentados um dia em pedras de seu prado, Romariz, da Aldeia de Treze  - já fora de 

Santa Maria de Nos -  repetia os mesmos nomes de plantas lidos em livros e lembrava 

outros: Carballo (Roble), Castaño, Alcornoques, Abedulas, Álamos, Sauces, Olmos, 

Corticeiro (Cortizo), Bido (Bidoeiro). E para as plantas baixas que compõem o matoral: a  

Silva e os Toxos. Há deles três tipos bem conhecidos em Ons:  Codeso, Carqueixa, Uces, 

Brezo, Xesta, Helecho 

Depois, com as mãos indicando lugares próximos e distante, Romariz me  fez uma 

tradução dos nomes costumeiros dos lugares de natureza, ou já transformados e incorporados 

ao mundo da cultural local.  

 Labradio: se diz de um terreno de cultivo em geral. É uma porção de terra quase 

sempre “saturada” de um monte. Ao longo do ano são plantadas nos labradios os cultivos 

sazonais destinados ao alimento do gasto atual ou armazenado, de pessoas e de animais de 

criação: milho, batatas, trigo, centeio. Tal como na casa de pedras, um grupo doméstico 

dono de uma propriedade de explotación, uma finca, pode ter alguns pequenos labradios 

espalhados ao redor de uma ou de algumas aldeias próximos.  

 

Prado: é o terreno de uso exclusivo para o plantio e roça de “erva do gando”(capins e 

outras ervas propicias à alimentação das vacas, mistura de trebal com plantas rasteiras de 

folhas finas) é semeado para ser  “segado” diariamente, ou quase todos os dias, e levado ao 

estábulo como alimento fresco do gado; b) segado sazonalmente na primavera, para ser 

encillado e reservado como feno do gado no inverno. 

 

 Pastizal: confunde-se com o prado (com pradera?), mas às vezes pareceu-me que 

poderia ser o lugar onde o gado e os rebanhos de ovelhas são levados para ali pastarem 

diretamente Quando me explicava diferenças, o próprio Romariz parece não estar muito 

certo delas. 

 

 Arbolado: trata-se de uma área de mata natural (carballos, Castiñeiras, abaneiros, 

faias, pinos do pais, etc.) ou artificial (eucaliptos e pinheiros exóticos). O arbolado é um 

lugar de árvores que se opõe ao prado e ao labradio, como terrenos de cultivo, “limpos”, de 

arbolado, de monte rotulado. Diferente também de matorral. 
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Matorral: o melhor sinônimo em português seria “matagal”. É o lugar de monte, de 

erbolado abandonado. O que o caracteriza é o florescimento de um sub-bosque de silvas, de 

toxos e de outras plantas rasteiras ou de pequena altura, que, tornam o seu trânsito muito 

difícil. 

 

Monte: É o lugar natural florestado, esteja ou não em um terreno alto e inclinado e, 

como tal, envolve o erbolado e o matorral, o bosque galego natural e, no limite, o terreno 

de reflorestamento. 

  

Souto/Carballera: é o erbolado natural - às vezes cultivado - com uma visível 

concentração de carballos.  

 

Castiñeiro: é o seu equivalente, quando a concentração de árvores é de castanheiras, 

até hoje um alimento importante na Galícia. Seu nome poderia ser também Fraga. 

 

Braña: pântano, lugar inundável em geral na beira de rios, de lagos ou mesmo do mar. 

O seu equivalente poderia ser gândara. 

 

Roza o Rozura: um lugar com prado e erbolado onde o gado pasta. 

 

Terra de Cultivo: o equivalente a labradio, ou algo mais amplo. É o terreno sem 

árvores, intencionalmente usado para plantios e que se opõe ao monte e abrange, 

genericamente,  o prado, o pastizal ou o labradio. 

 

 Cultivos herbáceos: local de cultivo de ervas, que não deve ser confundido com a 

horta. 

 

 Horta: Como no Brasil, mas com um sentido algo mais amplo. É o local próximo à 

casa onde são plantadas hortaliças, leguminosas e outros vegetais para o consumo doméstico 

ou dos animais da casa. As nabizas e os grellos são plantados nas hortas. 

  Leiras: de modo geral são porções de terra de uma finca destinadas ao cultivo, seja 

do gando, seja dos vegetais do labradio. 

 

 Agra: difícil de definir, reclamava Romariz. Parece ser uma porção maior e 

localizada de terras, dividida em várias leiras destinadas ao cultivo de vegetais. Nos mapas 

(cartas de 1:50.000, 1:25.000, 1.10.000) , os nomes que aparecem escritos, fora os de  

aldeias, vilas, paróquias e acidentes geográficos, são agras. 

 

 Caral: nome mais comum no passado, como lugar rural de várias leiras, em geral 

circunscritas por uma fonte de imigração que as abastece
i
. 

 

 Conhecidos os nomes, voltemos aos cenários. Por essas paisagens de montes e 

colinas, terras suavemente onduladas como o mar por onde passa o vento, mas não a 
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ventania, e onde os morros um pouco mais altos estão a dois ou três lances do horizonte, 

cruzam, vindas de outras terras próximas ou mais distantes, ou nascem ou morrem dentro da 

Amahía, um pouco adiante, dezenas de estradas e vias vicinais, e um número bem maior 

ainda de corredoiras por onde passava ainda até pouco tempo - lembro-me do de Carmem e 

Benigno - um carro de bois puxado por duas vacas, e carreiros cercados de silvas por onde, 

não raro com dificuldade, para uma pessoa a pé.  

Fora três ou quatro estradas regionais por onde circulam carros em velocidade, há uma 

complexa teia, uma rede de caminhos hoje asfaltados, de pequenas estradas que ligam 

aldeias umas às outras e todas elas à sede do Concello, a cidades regionais, o às estradas que 

conduzam o viajante a Santiago ou, em direção oposta, às cidades  e aldeias de pescadores e 

de mariscadores de  alto-mar ou de beira-ria. Entre as  aldeias - as cinco de Oms, as de 

outras paróquias de Brión, e a dos municípios vizinhos, imagine o leitor uma trama quase 

incontável de pequenos caminhos que levam pessoas e, cada vez mais raro – pastores de 

vacas e vacas  até praderas, ou até os campos e parcelas dos cultivos de milho, de couves, de 

milho, centeio, trigo ou grellos. Trilhas, sendas de terra firme e boa de ser andada, aqui e ali 

cercadas de lado a lado, entre vários trechos, por antigos muros de pedra. Muros baixos e 

nos bosques cobertos de liquens. Corredoiras, caminhos do trabalho desde um tempo 

ancestral, quando essas finas e infinitas estradinhas de terra e pedra eram todos os caminhos 

que havia para se ir e voltar. Muitos desses carreiros e corredoiras por onde caminhei tantas 

vezes findam sem aviso algum em uma pequena clareira de erva verde no meio de um 

bosque.   

 Todo esse cenário, ao mesmo tempo generosamente belo e suavemente monótono é, 

no entanto, sempre multiforme. Pois para qualquer lado que o viajante atento olhe, nunca 

verá por muito tempo o predomínio de um só cenário. Pequenas aldeias de casario, cortes, 

hórreos, palomares e, aqui ou ali, uma igrexa e um cemitério de pedra, espalham-se 

salpicadas entre montes, prados  e as outras terras do cultivo
ii
. Lugares entre a casa e o 

bosque, entre a natureza e a cultura, onde a cor havana clara dos milhos secos matiza a partir 

de setembro os diferentes tons de verde destas terras de doces ventos e de muitas chuvas. 
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Algumas cenas que mais me comoviam.  

Um moinho esquecido no monte. 

 

Lugares de ir, de perder-se, de trabalhar, de viver. 

 Errei sem rumo entre caminhos e corredoiras  até chegar a umas leiras onde algumas 

mulheres de Ons foram arrancar batatas. Rosa, a mulher de Luciano, traçou com as mãos no 

ar as direções dos lugares conhecidos e disse que era mais “aquele” era mais ou menos no 

rumo do Pozo Negro. Tomei aquela direção, caminhei um pouco mais de meia hora e, como 

em tantas outras ocasiões, eu me perdi. Caminhei  entre outras três corredoiras e não 

cheguei nem às leiras das batatas, nem ao Pozo e nem ainda a Ons de Abaixo, de onde havia 

saído depois de uma meia manhã de anotações de campo e de estudos, em busca de uma 

misteriosa cascata ao final de um monte  na beira do Tambre. A variante por onde vaguei 

semiperdido encontra-se não muito longe da aldeia, com uma outra e as duas, próximas, 

acabam por chegar a um largo de pedras e de terras de labradio, não muito longe da ponte 

sobre o Tambre, que leva a Negreira. 

 Voltei, tomei acima um caminho que vai de A Igrexa  e retomei a suposta direção do 

Pozo Negro. Estava eu longe do campo das batatas? Andava por bosques e havia aqui e ali 

sinais de árvores derrubadas, galhos finos e folhas secas deixadas pelo chão. De novo passei 

perto do pequeno regueiro que corre duas águas ao lado da antiga usina abandonada e 
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despenca morro abaixo até o Tambre, raso e seco, triste sob o sol de agosto, com as pedras 

do leito à mostra e cercado nas duas margens pela vegetação rasteira que viva do seu húmus. 

 Tudo era ermo ali, e quando encontrei um velho de roupas e boina pretas, com um 

rosto fino e a barba de três dias, e lhe disse de onde eu vinha e o que procurava, ele se 

espantou entre  expressões tradicionais cheias de “coños” e “hóstias”, e me disse que aqueles 

eram lugares para não se ir. Um matorral sujo e difícil de andar, por onde vagam os seus 

últimos animais selvagens, os donos do monte e algum caçador furtivo, de temporada, 

cercado de seus cães e de suspeitas. 

 As pessoas de Ons não veem rações para um interesse em trabalhar os seus bosques. 

Assim, deixados ao léu, os matos naturais cobrem-se de sub-bosques e de relvas. Mesmo os 

montes plantados são depois deixados a seu cuidado natural. Muitas vezes um mesmo monte 

envolve terra de dois, três e mais donos, e cada um sabe exatamente quais são as suas árvore. 

Os homens e, mais raramente as mulheres, vão até ali em busca de madeiras ou para trazer 

feixes de toxos para as camas das vacas. 

 Entre carreiros e corredoiras voltei a Fonte Paredes e ao lugar de Palmeiral, onde 

fica a minha casinha, sem conseguir chegar ao lugar aonde projetei ir naquela manhã de raro 

e demorado sol. Eu iria experimentar outras vezes o perder-se entre pequenos caminhos de 

montes e pedras, tão conhecidos de seus únicos usuários, os moradores das aldeias, que não 

há indicação alguma de lugares ou qualquer sinal de direção, como nas estradas asfaltadas de 

Brión. Ainda que não  juridicamente, alguns pequenos caminhos do trabalho são socialmente 

particulares, pois quase servem apenas para unir terras de um mesmo dono e para levar um 

único casal de velhos criadores de vacas, a pé ou de trator, aos seus prados e pradeiras.  

Como é muito frequente na Galícia quase toda que uma mesma propriedade 

agropastoril seja na prática uma teia de ferrados entre terrenos distantes e intercalados com 

os de outros donos, os criadores de Ons estão sempre deslocando-se entre um lugar e outro: 

seus montes, seus prados e suas praderas, suas leiras batatas, berzas  ou grelos, seus 

labradios, seus outros espaços particulares, vicinais ou comunais de passagem, trabalho, 

caça (muito rara entre os de Brión) ou de pesca
iii

.  Por entre as estradas agora asfaltadas e as 

aldeias, a tessitura dos fios de comedeiras e de carreiras entrelaçam as múltiplas pequenas 
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porções de terrenos e cenários da vida e do trabalho das  propriedades agropastoris  das 

famílias das aldeias. Disse “famílias” porque mais até do que entre os povos indígenas do 

Brasil, é raro e indesejado que alguém aqui viva, resida, trabalhe e sonhe sozinho.  

 Ser de lugares na Galícia, e pertencer ao Val do Barcala, a Brión, a Santa Maria de 

Ons ou a Salaño Grande, significa também haver incorporado à geografia cultural da família 

e à geografia interior e individual, os diferentes e complexos mapas de uma natureza de 

terra, água e pedra, transformada em casas, aldeias e camiños. Até mesmo as pessoas cujo 

circuito cotidiano de vida e trabalho é bastante exíguo, guardam com fidelidade a trama de 

nomes, rumos, cenários e locais  no mapa  mental que mulheres (com mais detalhes do 

próximo do que do distante) e homens (com proporções mais iguais entre o próximo e o 

distante) aprendem a desenhar no imaginário da memória e guardam ao longo da vida. 

Alguns vellos com que conversei sobre geografias do passado e do presente retinham uma 

impressionante polissemia de nome e rumos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meu improvisado croquis de Salaño Pequeno 
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Mesmo depois de meses de intensa vivência e de inúmeras perguntas sobre tudo e 

todos, as pessoas de Oms, eu conhecia ainda muito pouco desse emaranhado quase 

indecifrável a quem vem de fora, espaços de natureza, de lugares de trabalho e de cenários e 

paisagens de  solidão e de convivência. 

Seres do trabalho, pessoas dedicadas entre a manhã cedo e o escuro do começo da noite 

às diferentes e sucessivas tarefas do trabalho com a terra e com e para as vacas, as mulheres 

e os homens de Ons  estão de modo contínuo e rotineiro circulando entre os lugares 

interiores da casa, em momentos dedicados menos ao trabalho – a não ser o das mulheres na 

alquimia das cozinhas – e mais à convivência entre familiares, inclusive e sobretudo nos 

momentos de “comida”. Estão circulando, com bastante mais intensidade e demora, entre os 

lugares exteriores da casa, que na verdade são locais de trabalho e, apenas raramente, de 

lazer, onde as mulheres e os homens da família se reúnem para darem conta, juntos, de uma 

exaustiva rotina diária e quase ritual de ofícios com plantas e animais. Uma rotina de 

trabalhos e cuidados também exaustivamente semanal, pois de algumas tarefas nem os 

domingos escapam. 

Da manhã à noite a mulher de aldeia arruma a casa, prepara as refeições “dos homens”, 

arruma e envia os filhos à escola, cuida dos que ainda ficam em casa. Ao sair do interior da 

casa ela se move, ora a sós, ora com outras mulheres da casa, ora acompanhada do marido 

ou de filhos adultos, entre inúmeros lugares de trabalho no entorno da moradia. Ela trata dos 

animais de pena, dos porcos e das vacas. E este último ser-da-casa, que em algumas delas 

habita ainda as cortes e, na maioria, vive, come e se deixa ordenhar em estábulos situados 

quase sempre ainda no terreno do quintal doméstico, ocupa longos momentos das manhãs e 

das tardes de homens e de mulheres.  

Ela pode levar algumas vacas a pastarem em pradeiras da família, e do modo como os 

ferrados de suas terras são repartidos e recortados entre vários proprietários familiares, pode 

bem ser que ela deva manter um par ou uma trinca de vacas enlaçadas, para que não 

invadam os espaços sem cercas das pradeiras de vizinhos. O trabalho dos cuidados dos 

prados e das leiras das terras de lavoura deslocam todos os dias as pessoas produtivas da 
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casa até outros espaços próximos ou distantes. Aos homens competem os mais raros 

trabalhos nos montes. Mesmo contando com um aparato mecanizado que de quarenta anos 

para cá reduziu bastante o trabalho braçal de homens e de mulheres, quase todo o dia é 

tomado entre atividades que, na maior parte das casas, culmina na ordenha diária do leite.  

Em cada dia da semana, com exceção relativa do domingo, as pessoas produtivas da 

unidade familiar deslocam-se do interior da casa ao seu entorno exterior, e daí a todos ou 

quase todos os espaços de vida e de trabalho já nossos conhecidos: prados, pradeiras, e 

leiras de labradios. A cada dia, entre o sair da cama no quarto e o voltar a ela, manhãs e 

tardes são dedicados a uma sequência de deslocamentos e de trabalhos, que saem do interior 

da casa ao seu entorno e, dele, aos locais mais distantes de trabalho, para dali retornarem a 

entorno da casa e, de novo, ao seu interior, tendo nos cuidados matinais do gando no 

estábulo e a ordenha das vacas no final do dia, os seus momentos produtivos e rituais mais 

marcados. Voltaremos a este assunto e não apenas uma vez.  

 

Os espaços da vida: seus  lugares 
 

Retomemos alguns passos a respeito dos espaços e lugares da vida nas aldeias. Não me 

lembro em que passagem de um de seus livros, Pierre Teilhard de Chardin diz que quando se 

retrocede no tempo em busca das marcas da presença na Terra dos ancestrais dos seres 

humanos, os homens que nos antecedem a partir de um momento começam a serem 

encontrados sempre em grupos, reunidos à volta de fogos; de fogueiras. 

 Na Galícia sempre que é possível também acontece assim. Até bem pouco tempo 

seria impossível imaginar em uma infinidade de casas de pedra, cobertas, algumas também 

de pedras lisas, outras de telhas de barro e outras, ainda, de palha, como as pallotas do 

Cebreiro, pessoas da casa, depois de um dia de trabalho de outono ou de inverno, reunidas 

longe de algum lugar ao redor do fogo. 

Nas casas camponesas mais antigas e mais rústicas, e naquelas em que mesmo depois 

de alguma reforma os donos quiseram manter locais e símbolos dos tempos de antes, o lugar 

da velha grande lareira de pedra é preservada. E ela é quase sempre do tamanho ou maior do 

que a cozinha dos apartamentos de Santiago, hoje. Em algumas casas reformadas para serem 
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antigas-novas residências de famílias das aldeias, ou vindas de cidades próximas para 

alguma aldeia de perto – o que acontece com frequência crescente – a velha lareira tende a 

relegado a uma espécie de depósito de trastes da cozinha e de outros objetos de uso na casa. 

Em uma direção oposta, e3m outras casas preservadas ou reformadas, velha lareira, agora 

situada na fronteira ou dentro da sala, vir a ser um belo e solene objeto-espaço de memória e 

adorno. Apagada então de velhos fogos - pois haverá uma moderna lareira de estilo inglês, 

ou um sistema apropriado de calefação, a lareira sem fogo se acende de símbolos. 

 Se a imaginação não ajuda aos familiares e aos visitantes, velhas fotografias 

mostrarão famílias de um passado não tão longe, à volta do fogo de lenha dos montes sob o 

qual  arde quase em brasa e ferve a água que cozinha batatas ou castanhas em uma pesada 

panela de ferro pendurada de uma trempe. Na aldeia galega as casas não começam com uma 

varanda aberta aos ventos de maio. As salas de estar não existiam, ou existiam, mas quase 

desabitadas, pois em tempos anteriores, as famílias de labregos e camponeses estavam em 

casa para os ofícios domésticos ligados ao trabalho agropastoril, para o preparo de 

alimentos, para comerem, conversarem breves momentos sobre os assuntos do labor do dia, 

para orarem aos seus santos. E para dormirem em quartos que amontoavam corpos fatigados 

mesmo num domingo. 

Assim, a cozinha e a lareira da cozinha eram na casa aldeã a um só tempo, o lugar 

instrumental das oficinas que remendavam roupas, consertavam utensílios e transformavam 

os dons da terra em alimentos, e o cenário simbólico onde  se vivia por instantes a alquimia 

que transforma atos de labor e trabalho em gestos de afetos, de cuidados, de desejos e de 

carências, entre palavras e ritos de reciprocidade e convivência. Será que é por isso que até 

hoje parece impossível a um galego aldeão conversar a fundo com alguém a não ser à volta 

da mesa da cozinha, mais do que da sala, ou diante da barra de um bar das vizinhanças? 

 Se eu quiser desenhar aqui, como as ondas de um lago em que se atirou uma pedra, os 

círculos da vida nas aldeias, ao vir do seu ponto mais próximo ao mais distante, teria que 

começar pelo colocando o primeiro círculo na cozinha. Em muitas casas em tempos de 

presentes de prosperidade, a cozinha muitas vezes é, mesmo quando moderna e muito igual 

à da cidade, o lugar central da vida “dentro de casa”. Posso dizer que quase todas as breves 
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longas conversas – dentro e fora de momentos de pesquisa de campo – que eu vivi nas casas 

das aldeias de Oms, foram dentro de cozinhas perto do fogo de um fogão aceso, muitas 

vezes de lenha, ou na frente de uma lareira. Apenas em duas ocasiões lembro-me de haver 

sido recebido e de conviver com as pessoas da família em uma sala de estar. Em todas as 

outras, nas manhãs, na “hora da comida” ou, mais ainda,  nas longas  noites frias do Inverno, 

o lugar para onde me levavam era a volta da mesa da cozinha da casa. Aí conversávamos 

enquanto a comida fervia nas panelas; aí comíamos em jantares que não raro começavam 

por volta de 10 horas e se estendiam até o começo da madrugada, sobretudo em moradias de 

aldeões não-camponeses, como Mariano e Pilli e Luciano e Rosa. Aí bebíamos o vinho 

branco da Galícia e, depois dele e da farta comida, aí tomávamos um, dois ou três pequenos 

copos de orujo, a aguardente com ervas que encerra um jantar galego entre vizinhos e 

amigos. Desnecessário dizer que apenas de haver sido o tempo todo de minha longa pesquisa 

um caminhante diário e persistente, voltei ao Brasil com vários quilos a mais do que 

merecia. 

 Na casa de Luciano, na de Manolo Cajuso e na dos Cambon há bons aparelhos de 

televisão na sala. Mas há outros, menores. Sobre algum móvel ou mesmo em cima da 

geladeira da cozinha. Ele é muito mais usado do que o da sala. Em algumas casas existe e 

trabalha ainda um antigo fogão à lenha, quase sempre colocado ao lado de um moderno 

fogão à gás butano. Objeto da memória, o fogão de lenha cozinha a comida, mantém sempre 

quente alguma água e esquenta a casa dos que não optaram ainda pela calefação a gás.  

Quero repetir aqui o que disse em um outro momento, agora de maneira mais 

ordenada. Retomemos os momentos do dia. O primeiro lugar para onde vão as mulheres da 

casa e onde o trabalho do dia começa é sempre a cozinha. Os fogos acesos, o cheiro do café 

e o preparo antecipado de algo para ser a comida do esperado momento de intervalo entre a 

manhã e a tarde, é o que acorda as outras pessoas: as crianças e jovens para as escolas das 

aldeias ou em Negreira ou A Baña; os adultos e os velhos ainda ativos – e vellos e vellas 

trabalham todos os dias até longa idade - para os trabalhos com as vacas e a terra.  

Ali são trocadas as primeiras conversas e, depressa, entre taças de café, são revistos e 

definidos os planos familiares dos afazeres do dia, dentro e, sobretudo, ao redor e fora da 
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casa. É claro que o comer e o variar  das estações do ano altera bastante a ordem do se 

combina na manhã da cozinha e se realiza depois, nos outros lugares dos circuitos do dia. 

 Ao redor da cozinha outros lugares habituais da casa aldeã servem à passagem; aos 

cuidados apressados do corpo, pois são raros os banheiros repletos com os novos recursos 

para o banho e complementos; à convivência cerimonial ou a assistência ampliada de 

televisão, na sala, e, finalmente, ao repouso. Em várias casas, a começar pela de Luciano, vi 

quase sempre crianças e jovens estudando nas mesas da cozinha. Vi adultos lendo romances 

ou outros livros em cadeiras duras diante das mesmas mesas em que comiam.  

 Fora as casas reformadas segundo padrões estranhos e urbanos, os cuidados com a 

decoração da casa são poucos. Os objetos de adorno subordinam-se aos de utilidade 

cotidiana, e tudo o que dificulta o dever do trabalho é evitado ou abolido. As janelas 

possuem cortinas, pequenas e práticas. Aos meus olhos, quase sempre as janelas são muito 

pequenas e somente durante algumas raras horas de verão elas ficam abertas. Fechadas com 

grossos vidros e entre madeiras (as mais antigas) e metais (as mais modernas) elas protegem 

a família dos rigores do frio e, mais raros, do sol e do olhar do outro, pois mesmo entre 

família de vizinhos que no nome aldeia convivem gerações, a casa do grupo doméstico 

camponês é o lugar de sua privacidade. 

 É o deslocamento do eixo do lugar central da convivência cotidiana da cozinha com o 

fogo aceso para a sala com a TV ligada, o que traça o limite entre a família galega neo-

residente na aldeia – e, mais ainda, a família de “americanos”, isto é, de galegos retornados 

das Américas – e a família aldeã, ou a família de galegos motivados ã preservação das 

tradições “do País”. Entre a tradição e a modernidade os indicadores da primeira são fogos 

acesos na lareira - nem que seja para cozinhar castanhas e assar filloas - e no fogão de lenha. 

São indicadores da segunda a inexistência de ambos ou a redução deles a objetos de 

decoração, em casas com lareiras, fogões e calefação a gás.  Assim, como na aurora da 

humanidade, aqui também se pode dizer que onde está o fogo está a cultura. E que o modo 

como ele é vivido e partilhado indica a vocação familiar e comunitária de uma cultura. 

 Nas aldeias uma associação entre pessoas e vacas, logo, entre os lugares dos seres 

humanos e os espaços dos animais domésticos é tão estreitamente cotidiano, tão umbilical, 
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apesar da crescente distância que o aparato mecânico moderno cria e amplia,  que mesmo 

para descrever o interior da casa aldeã é preciso falar dos seus bichos e, no caso das aldeias 

de Oms, de suas vacas.   

Fora alguns gatos sonolentos e alguns cães que as mulheres e as filhas  começam a 

trazer do quintal para a sala, os animais domésticos vivem “da porta para fora” e são seres de 

serviços e são bens de uso e troca. São, como as próprias pessoas, atores da vida galega que 

valem pelo trabalho que fazem, pelo trabalho que exigem e pelos proveitos que aportam, 

entre a comida familiar e a renda doméstica.  Ao vir de dentro de casa para o seu quintal, as 

pessoas da família saem de seu lugar exclusivo e habitam lugares definidos por formas de 

interações entre pessoas e animais, e entre pessoas através de animais. Na casa galega 

tradicional não existem locais de lazer e deleite. Não há jardins elaborados, não há gramados 

de espécie alguma e todo o entorno a casa, a começar pelo que está no seu porão, são 

diferentes espaços divididos entre plantas de uso, animais e lugares e instrumentos de 

trabalho.  

 Quero desenhar aqui os croquis sumários de três residências da região: a de Luciano, 

em Ons de Abaixo, a de Ruso em Fonte Paredes e a de Romariz, em Treze, já em uma 

paróquia do Concello de Negreira. Os três desenhos, amadores e esquemáticos, devem nos 

ajudar a estabelecer, uma vez mais, as diferenças entre uma casa reformada, sem gando  e 

sem terras de prado e de labradio, - uma casa-urbana na aldeia, sem ser mais uma casa da 

aldeia, de sua vida camponesa, e a casa aldeã tradicional. 

Comecemos pela Aldeia de Treze, na Paróquia de Linaio, e pela casa dos Romariz.  Ali 

vivem ele - o fillo da mellora, chamado pelo sobrenome da família, ou mais familiarmente 

de “Roma”- e seus pais em Treze, aldeia da Paróquia de Linaio. 

A casa de dois andares é grande para os três familiares entre sobram lugares interiores 

no andar de baixo e no de cima. Na cozinha - uma vez mais, o centro social absoluto da casa 

uma mesa e os dois longos bancos aos seus dois lados são uma ótima imagem da unidade 

doméstica aldeã modernizada, mas ainda bastante regida pelos padrões de costumes 

tradicionais. A cozinha sobra espaço para dois fogões, uma geladeira e uma televisão à 

cores, sempre ligada durante a refeições, e onde os programas de sempre são os esportivos 
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com notícias sobre o futebol. Programas que Carmem, a mãe, ignora com sabedoria, e que 

Romariz e seu pai assistem com reverente e rotineira atenção.  

Quando dentro de casa, apenas uma vez, na cena que Romariz oferece aos amigos por 

ocasião de San Martiño, não estive o tempo todo na cozinha. Tal como nas outras, pouco se 

vai à sala de mínimos cuidados,  e apenas se vai aos quartos para  dormir a sesta  e o sono da 

noite.  Um lugar sob a grande lareira abriga uma velha pedra de assar  as filloas,  usada a seu 

tempo do ano,  todos os anos. O que poderia ser uma outra sala é um cômodo ao lado da 

cozinha e menor do que ela. Ali “Roma” (Romariz) guarda entre uma estante e uma velha 

cristaleira galega, alguns livros, revistas sobre assuntos de esporte, agricultura e pecuária, 

papéis de cartas e contas, e uma velha máquina de escrever. Uma mesa ocupa quase tudo o 

que sobra do lugar e espera raros comensais. 

 Ao contrário de outras, mais antigas e tradicionais ainda, a casa de Treze não está 

edificada sobre as cortes do gando e os outros lugares que abrigam nos tempos de chuva e 

frio, os porcos e as galinhas. Na casa de Romariz e os bichos domésticos vivem divididos 

entre um galinheiro um pouco à frente do alpendre e do local triste e escuro onde os porcos, 

poucos comem, dormem e esperam o seu “dia de San Martino”, não muito longe do espaço 

protegido, destinado às vacas e aos bezerros. Ao descer os três degraus da casa ao rés do 

chão, em menos do que na de Luciano, de Manolo Cajuso e dos Cambon, nada há, além de 

algumas poucas plantas esquecidas junto à parede da cozinha, que lembre um jardim. Pois, 

relembro, como quase todas as outras, a casa aldeã da Galícia é uma oficina múltipla de 

trabalho apícola e pastoril, de cuidado e guarda dos apetrechos do trabalho, de convivência 

de animais  e de pré-alquimias alimentares. E nela, como nas outras, o odor dos bichos e de 

seus corpos, bafos e dejetos domina o ar que se respira. Cedo me acostumei com o cheiro 

forte e acre do purim, o misto de urina e fezes das vacas que se acumula sob os estábulos 

próprios para recebê-los em grandes poços submersos, e depois aspergido com máquinas 

próprias entre prados, praderas e labradios.  

 À volta do adro do campo múltiplo da casa, há um alpendre que de guardar objetos do 

trabalho e o trator, com um segundo piso onde a família guarda o feno, a erva encillada. 

Quase ao seu lado está o estábulo principal onde as vacas leiteiras são alimentadas e 
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cuidadas. Ali elas recebem de tempos em tempos a visita do veterinário e ali todos os dias 

elas são muxidas duas vezes ao dia. Um moderno tanque de resfriamento de leite protegido 

em uma pequenina casa, completa os prédios e artefatos da residência  rural. Uma casa  bela 

no que tem de rústica, entre suas madeiras não pintadas, pedras que tudo constroem, lugares 

de trabalho, com ou sem tetos, máquinas antigas e abandonadas, máquinas novas,  plantas, 

pessoas e bichos
iv
. 

 Os espaços vizinhos à casa, na propriedade, são usados para pequenas hortas e para as 

leiras domésticas de cultivos próximos de batatas, de grellos, de cebola, pimentões e outras 

plantas que a mãe de Romariz trás do quintal enquanto a água esquenta na panela. Mais 

adiante, mas ainda ao alcance de um olhar desde a janela da cozinha,  as leiras de labradios 

e de prados. Para além do entorno da casa, a família Romariz estende a propriedade até 

praderas e outras terras de cultivo do milho, do trigo, do centeio.  

Toda a região das aldeias de Santa Comba, de A Baña, de Negreira e de Brión, a 

comarca atendida por Mita e outros profissionais da Extensión Rural sediada em Negreira, 

divide-se em aldeias com casas e famílias de camponeses bem próximas à esta descrição.  

Famílias de aldeões, casas de moradia e unidades de trabalho agropastoril cujas condições de 

vida e de trabalho foram e seguem sendo bastante modernizadas nos últimos 30 a 40 anos. 

 As aldeias quase sempre repetem no coletivo o mesmo ar de predomínio do trabalho 

em seus espaços e lugares, que a casa galega ostenta com um proclamado orgulho. Não há 

praças e nem jardins floridos, não há bancos e há raros lugares de convivência. Quando á 

uma igreja e um pequeno cemitério, como em Fonteparedes, eles dominam o cenário da 

aldeia. É em pedra e em detalhes do trabalho sobre a pedra que uma ancestral pequena e 

quase escondida beleza rústica se dá a ver. Uma bica d‟água um pouco mais trabalhada, a 

fachada e o adro de uma capela, um resto de carballeira por sorte esquecida dos machados 

de ontem. E mais do que tudo, os inigualáveis e piedosos pequenos cruceiros de pedra, com 

a imagem de Cristo Crucificado em um lado e a Virgem Maria do outro, em quase todos, em 

recantos de aldeias ou ao longo dos caminhos. E ainda os hórreos dos quintais de casas, que 

guardam protegidos dos ratos, os milhos, e as memórias do passado, protegidas do 
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esquecimento. Os Pallares já quase sem pombas e, como sempre, a teia de todos os 

caminhos, pois cruceiros, camiños e corredoiras é o que mais há por toda a parte na Galícia. 

 Voltemos a Ons de Abaixo. 

Se eu falar da casa de Luciano e, controlando exageros, estabelecer na descrição entre 

tipos de residências aldeãs as diferenças, poderia trazer aqui uma idéia mais clara do que 

começa a acontecer e, cada vez mais, acontecerá. Entra-se na casa de Luciano e Rosa por 

uma pequena e precária garagem sem portas, que a partir dos meses de outono acumula sob 

um teto uma grande quantidade de madeira para o aquecimento da casa durante o Inverno. 

Luciano e Rosa vêm de famílias de aldeões camponeses, mas não lidam mais com os ofícios 

da terra. Não vivem do gando e nem de qualquer espécie de trabalho agropastoril. Anos mais 

tarde este espaço de lenhas será substituído por um moderno e espaçoso escritório dominado 

por livros e por computadores. 

Não há um jardim na frente da casa de pedras – como todas as outras -  pois a casa dá 

de frente para um fim de rua em Ons de Abaixo. Rosa e Luciano plantam algumas hortaliças 

no longo quintal ao fundo da casa. E ele é um dos únicos terrenos de fundo de casa que não 

vi inteiramente reservado a seres e objetos do trabalho, e onde há esboços de um jardim e 

um caramanchão pegado à parede exterior da casa. Pouca coisa ali revela a casa de um 

inglês, também de pequena aldeia na Ânglia, que reserva boa parte do fim-de-semana para 

cuidar das flores e outras plantas de um jardim dominado por belos e trabalhosos gramados. 

bem próximas à esta descrição.   

Depois do caramanchão coberto de uma parreira e uma pequena lareira galega ao lado 

da porta, alguns esparsos canteiros de flores dividem o lugar com quadrados das pequenas 

leiras das hortaliças, o varal de roupas e o quarto de despejos e lenha dos fundos e algumas 

árvores autóctones, plantadas ali como um espelho ordenado da natureza local. Afora 

algumas galinhas errantes não há outro qualquer animal de criação. Uma cadela pequena e 

uma gata preguiçosa reinam absolutas no quintal.  

  Dentro da casa, a sala da casa de Luciano e Rosa é dividida em duas partes, em dois 

planos. No mais alto estão três partes: a que sai para fora, a garagem e a ruazinha de Ons de 

Abaixo, a que se abre para o quintal, ao lado de um caramanchão e um jardim, a que dá para 
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o escritório de Luciano e o banheiro. Logo na entrada uma mesa redonda, pequena e baixa, 

apoia o telefone e a agenda com os números que a família usa. No canto largo das duas 

paredes opostas está a lareira, preservada quase como era, da casa antiga. Ela agora é a sala e 

não cozinha e, mesmo sem um uso importante quer ser o lugar central de casa. Mas não 

consegue ser mais. Pois meio sem saber o que fazer dela a família amontoa ali sacos de 

castanhas, roupas para passar, uma bicicleta. 

 A lareira que se acende é o fogão de lenha na cozinha. Para ir nele se passa por um 

corredor entre a parede de onde pendem chapéus de palha, quadros e outros objetos que 

sonham uma Galícia antiga, e a bela balaustrada que separa os dois planos da sala. Um 

grupo de sofás e poltronas rodeia a parede de pedras dominada pela lareira que guarda hoje o 

aparelho de televisão ao invés de lenhas e fogos.  

 É deste lugar de pedras sólidas, por certo preservadas, como a alta lareira, da casa 

antiga, que eu quero falar. Porque ali, como na própria lareira, o que havia de mais 

arquitetonicamente tradicional na velha casa reconstruída para ser já nova e ainda antiga, 

ficou, entre paredes polidas, pintadas de branco, tal como deveria ser. Uma reminiscência. 

Um resguardo de outra era, frequentada pela  cultura de um outro tempo, habitada por uma 

outra gente, talvez desde os tempos em que as vacas dividiam com os donos a mesma casa, 

protegidas de neves e de lobos nas cortes, do lado de baixo.  

 Se a graciosa armadura da antiga lareira galega não reúne mais as pessoas e amontoa 

objetos que talvez em outras eras estariam à sua volta, é porque as pessoas da casa e os que 

chegam à casa reúnem-se ao redor de outros fogos: a cercania dos fogões da cozinha onde, 

como na lareira de antes, as chamas das lenhas ou já do gás acende  calor e prepara a 

comida; o redor da tela iluminada da televisão, de onde agora chegam as músicas e as 

notícias de pessoas e lugares que nunca ouviram falar de Santa Maria de Ons.  

 Com o que sonhariam Rafael e Sabela, se aquelas telas mágicas, uma na sala e a outra 

na cozinha, não lhes dessem agora os rostos dos astros, das estrelas e dos heróis que se 

aprende a amar com mais ênfases e menos esforços do que os que adormecem nos livros de 

contos de fadas da infância que aos poucos abandonam? 
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 Xosé “Moncho” Ramon jura que na casa que reformará inteiramente – como Luciano 

– em O Casal, a velha lareira galega terá um destino melhor. Nela fogos serão ainda acesos 

com lenha dos montes, como ainda acontece em outras raras casas da região. E a ela se 

chegará  como a um pequeno templo. Pior foi o destino da velha lareira da casa de Manolo e 

Angelita. Com a reforma que separou séculos entre um lance de escadas, ela acabou 

escondida, quase perdida no andar de baixo, aonde, vimos estão guardados com esmero os 

trastes dos ofícios e os locais dos bichos e do trabalho.  

Tal como tantas outras, a casa de pedras de Luciano e Rosa foi comprada e foi quase 

por inteiro restaurada para ser agora nova, sem deixar de ser ainda antiga. Reconheçamos 

nela o modelo de algumas outras casas com a mesma nova vocação, a partir das seguintes 

transformações: 1ª. Há uma segunda domesticação “naturalizante” da natureza. 2ª. 

Desaparecem  os animais de trabalho e produto (porcos, vacas, galinhas, cães ovelheiros) e 

há uma aproximação maior e mais afetiva com os animais de estimação, cães e gatos de 

preferência
15

. 3ª. Há uma ressignificação dos usos e valores simbólicos dados aos objetos, 

utensílios, artefatos e espaços domésticos do interior da casa e do quintal. 4ª. Há uma 

reordenação dos espaços da casa e do entorno exterior e próximo com um sentido 

motivadamente urbano, moderno e extra-aldeão. Espaços de trabalho familiar e de guarda e 

cuidado dos animais de uso e venda desaparecem ou são modificados para se tornarem 

lugares de convivência de pessoas, de lazer de crianças e jovens e de beleza rústica. Raros os 

jardins, gramados e locais de jogos ainda. 

 Isto seria mais ou menos equivalente a dizer que a natureza do entorno doméstico 

passa da utilidade econômica a uma crescente, gratuidade social. Os espaços úteis e 

utilizáveis dentro e fora da moradia  antes reservados aos ganhos de uma unidade doméstica 

camponesa que vive cotidianamente do trabalho com plantas e bichos, tornam-se lugares de 

deleite e convivência, obrigando uma família que vive na aldeia  sem viver a sua vida 

                                                           
15

 Em O homem e o mundo natural Keith Thomas mostra como passo a passo a casa inglesa higieniza e afasta os 

animais de trabalho e de consumo, abandona ou reduz muito animais de lazer esportivo, como cães de caça e cavalos 

(um luxo dos últimos aristocratas) e introduz no quintal e no interior da moradia, os animais “pets”, sobretudo através de 

crianças e de mulheres. Segundo ele (e outros autores também) é esta passagem  do animal de trabalho ao animal de 

estima e desejo, o que vai provocar toda uma nova visão do sentido das interações entre os bichos e os homens. Devo 

dizer que em todas as vezes em que estive na Galícia, tanto nas cidades quanto nas aldeias não convivi com a invasão 

dos cães-pets que cada vez mais, como em Pais e em Campinas, onde vivo no Brasil, saem do domínio da casa e 

passeiam por ruas e lojas conduzidos por coleiras por seus donos. 
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camponesa, e que se ocupa de atividades de labor e trabalho situadas fora do domínio 

doméstico, a gastar boa parte do que ganham os seus integrantes produtivos (muitas vezes 

apenas o marido, outras vezes ele e a esposa, raramente o casal e  filhos e filhas “mais 

velhos”) na beleza e no conforto de uma residência já urbana, mas ainda “no campo”. Em 

Goiás, no Brasil, há um dito brincalhão, mas bastante realista. Ao se comparar a fazenda 

produtiva com a chácara de lazer familiar, falando-se desde uma cidade, costuma-se dizer 

que na fazenda o dono “ganha lá e gasta cá”, enquanto na chácara o dono “ganha cá e gasta 

lá”, o que a seu modo também se aplica ao caso das neo-residências de aldeia galega, de que 

a casa de Luciano e Rosa é um proveitoso exemplo.  

Um modo de vida camponês, originalmente labrego, rústico ou mesmo “bruto” - ao 

olhar da cidade - e marcadamente “galego” em tudo, passa passo a passo do valor trabalho 

para o valor-cultura. Ao lado de uma preocupação crescente com cuidados estéticos e neo-

funcionais, dirigidos à modernização do conforto da família, há em várias unidades 

domésticas, como a de Luciano e Rosa, um afã de modernizar o possível, sem comprometer 

os sinais e símbolos domésticos de uma galeguicidade tradicional. Sobretudo entre pessoas e 

famílias cultural e politicamente empenhadas na redescoberta de uma identidade galega – 

bem mais do que espanhola ou europeia – as reformas operadas na casa buscam em cada 

detalhe um reencontro com objetos, utensílios e modos de  ser, viver e compartir a vida tidos 

como tradicionalmente “do país”. E são os seus donos os maiores críticos dos “americanos” 

retornados às aldeias, e que gastam os seus ganhos em inventar casas “modernas” que 

desfiguram no moderno e funcional da arquitetura, na escolha da alvenaria em lugar da 

pedra, no esquecimento dos símbolos e no supérfluo dos cuidados modernizantes do entorno 

e na ostentação dos carros na garagem, os signos e sentidos de uma de um modo de vida 

galego que sem precisar ser uma volta forçada ao passado, tenda justamente redesenhar, da 

língua que se fala aos espaços cotidianos em que se vive uma experiência de ser-galego e 

preservar uma vida aberta, mas ainda típica, da e na aldeia.  

Mas na casa de Luciano e Rosa o antigo-utilitário moderniza-se para trazer higiene, 

funcionalidade e conforto ao interior da moradia e ao seu entorno, sem que se quebre por 

inteiro uma desejada antiga harmonia camponesa típica da aldeia galega. Ali, onde entre a 
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cocina e o hórreo - que não existe mais na casa de Luciano - o inevitável da chegada de 

novos usos, utensílios, sentidos e valores de um modo ancestral de vida deve reocupar uma 

casa que se reaparelha para tanto, sem que ela perca, no todo e em detalhes um “ar de antes”. 

Algo que mesmo pouco funcional permanece, para que se possa mostrar aos filhos, aos 

outros de “lá” e às visitas, que mesmo quando quase tudo muda, algo permanece essencial e 

“para sempre”. Talvez por isso Luciano tenha cuidadosamente protegido as suas pilhas de 

lenha dos montes sob o telhado do que seria uma pequena e mal situada garagem na frente-

lado da casa, enquanto o carro vermelho da família é guardado à entrada e ao tempo, ao lado 

da lenha. E ali descansa tão escondido quando possível dos olhos de quem passa por Ons de 

Abaixo. Até quando? 

Os quartos ocupam o andar de cima, e ali há somente quartos. Quase não se está no 

segundo piso, pois mesmo agradáveis e alegremente decorados, os quartos de Sabela e 

Rafael são lugares guardados para a solidão dos sonos. Embora todo o entorno da casa exista 

entre cenários de uma delicada beleza, as janelas, como nos andares de baixo, são pequenas 

e raramente abertas. 

Eis uma casa rara ainda em Ons, mas de presença crescente nas aldeias circunvizinhas 

às cidades da Galícia, onde já não se vive mais apenas ou com prioridade do trabalho 

agropastoril. Posso trazer aqui o caso de José “Moncho” Ramón - como carinhosamente eu 

chamava o jovem professor de escola com quem dividi por vários meses a pequena casa no 

Promeiral, em Fuente Paredes. Ao se descobrir a caminho do noivado, ele comprou uma 

casa arruinada em O Casal. Com mais requintes e cuidados do que Luciano e Rosa, José 

investiu as suas economias de anos de professor solteiro para reconstruir a velha casa. 

Acompanhei boa parte da reforma e, quando quase pronta, pude observar ali a quase 

perfeição das velhas-novas casas aldeãs de moradia de pessoas nas aldeias, mas já 

inteiramente separadas dos ofícios camponeses. Acrescida dos elementos de funcionalidade 

moderna e conforto compatíveis com as economias de um professor, ela preservava em 

grandes e pequenos detalhes os sinais de pedra e madeira da antiga casa aldeã.    

Eis o modelo de quando, ao se eleger uma aldeia para viver, e uma “casa de aldeia” 

para morar, redesenha-se e ocupa-se uma antiga construção de pedras  e o seu entorno  mais 
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próximo, cuidando de preservar um cenário ao vivo dos valores de tradições que, de uma 

forma já bem diferente das famílias de origem e tradição labrega, se deseja preservar a todo 

custo. E então se preserva tanto na casa quanto em seu entorno próximo o arranjo de espaços 

e lugares que tornem novo e arcaico o “canto” onde vive uma família ainda galega, mas já 

não mais tipicamente camponesa,  

E tanto mais se “reconstrói” assim quanto mais se é um “galego-de-esquerda”. Um 

“galeguista” assumidamente crítico, seja frente da invasão dos eucaliptos, seja frente à dos 

americanos (os que invadem o Oriente Próximo) e dos “americanos”. Ou seja, os galegos 

retornados “de América”, que trazem para a Galícia o que aprenderam a desejar do outro 

lado do Oceano, e que consideram um atraso cultural o educar os filhos através do cultivo 

das tradições galegas – como o aprender nas aulas gratuitas oferecidas pelo Concello de 

Brión, a dançar os bailes do País, a tocar a difícil gaita galega, ou a bandola e a pandeireta, 

Tanto encontro entre os “galegos críticos” o desejo a  preservar renovadoramente  na fala 

dos filhos, na escolha de livros e músicas, e nos arranjos da casa, os sinais, os signos e os  

símbolos de uma galeguicidade tida como, ao mesmo tempo, culturalmente autêntica e 

politicamente independente e “de oposición”. 

 A meio caminho entre a casa dos Romariz em Treze e a de Luciano e Rosa em Ons de 

Abaixo, a casa de onde vivem Ruso, Pepita e Manolo, e mais Álvaro, o filho do casal, vão-se 

embora as vacas e os seus utensílios e espaços, e ficam e se multiplicam os porcos e as 

galinhas. Pois a família não vive do leite, mas de rendas e do bar de Fonte Paredes, um lugar 

de vendas e encontros que serve a todas as aldeias de Santa Maria de Nos.  

Os espaços de uma antiga propriedade antes agropastoril, como as dos Cambon, dos 

Romariz e de inúmeras outras unidades domésticas, quando surge de uma vez ou aos poucos 

uma nova alternativa ingressos familiares, expulsa os animais de que a família vivia, para 

deixar ao lado das várias plantas úteis e algumas decorativas, os animais domésticos e as 

follas (como as couves) e os grãos (como o milho)  de que os animais, mais do que a família, 

se alimentam. Um caso extremo, como o da casa de Moncho em O Casal, é aquele em que 

desaparecem também os porcos, coelhos e galinhas. E a casa, - já bem menos galega, pelo 

menos quanto a isto - aceita apenas “animais de estimação”. Pequenos, trabalhosos quase 
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inúteis bichos peludos de estimação,  que segundo a opinião do pai de Romariz, “servem 

apenas para coisa nenhuma”.  

 Na Casa de Manolo e Pepita, o interior da residência divide a área da família, 

privativa e protegida, versus a área do bar. Os lugares da “vida da família” oscilam entre o 

pouco de moderno e de conforto que há na casa dos Romariz, e as sobras do que há na de 

Luciano e José Ramón. Um mesmo sentido de funcionalidade utilitária rege a lógica da 

divisão e dos usos dos espaços da casa, do bar (quase dentro da mesma casa) e do quintal. 

Assim como o bar domina boa parte dos tempos dos dias – domingo incluído – da vida da 

família, o que serve a ele domina os espaços circunvizinhos. E o grande quintal ao lado, de 

frente para a Igrexa de Santa Eugenia, é quase todo reservado à guarda de despojos e 

utensílios do bar. E também  ao plantio de milho e outras ervas úteis.  

Mais adiante, ao descrever a casa de Manolo Cajuso e sua família, imagino poder 

completar algumas descrições relevantes. Descrevi sumariamente aqui três estilos de 

moradias familiares em Santa Maria de Ons. Fugi à regra do ver o antigo e tradicionalmente 

“autêntico” e desviar o olhar diante daquilo que muda e parece comprometer uma certa 

autenticidade do ser e do viver galego. Assim, aqui como em outros momentos preferi 

descrever o que fato existe e, por existir, transforma-se. Aquilo que entre o carro de boi de 

Carmem e Benigno e alguns novos tratores ultramodernos, deixa trafegarem pelas mesmas 

corredoiras o que é ainda parte do coração tradicional de um entre outros vários modos de 

vida e de trabalho na Galícia, ao lado de modernas máquinas que tanto servem aos trabalhos 

no campo quando ao transporte de pessoas e utensílios. O arcaico e também o que chega de 

perto ou de longe e, aos poucos ou de repente reclama incorporar-se e fazer parte de uma 

cultura ainda aldeamente galega e já globalizadamente universal. Como a metáfora de algo 

hoje corriqueiro, quando para o temor de alguns e a alegria de outros, permite soarem numa 

mesma tarde de inverno em uma festa de aldeia a gaita de fole e a guitarra elétrica.  

 Ou permite que no bar de Manolo os velhos do lugar se reúnam na frente da barra, 

onde tomam cuncas de vino branco, enquanto, desligados das questões da pecuária local, 

assistem – como eu, sempre que posso – a um jogo de futebol em A Coruña, Madrid ou 

Barcelona.  
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Os mesmos vellos de quem será preciso falar de uma outra inesperada maneira. Pois 

para quem observa com cuidado não apenas a etnografia do “como é”, mas também a 

antropologia do “como aconteceu ou está acontecendo para estar vindo a ser assim”, chama 

a atenção uma oposição entre o ainda poder dos vellos da casa na proteção dos signos e dos 

sentidos do que é rústica e tradicionalmente galego na casa e no quintal, ao lado de um 

crescente poder inovador  dos jovens,  sobretudo quando já estudantes em escolas fora das 

aldeias. Os mesmo que ainda respeitosamente tratam os “meos vellos”, mas que começam a 

olhar, entre as obrigações do respeito e o direito à desconfiança, as roupas pretas e os 

chapéus de palha da avó. Jovens que mesmo nas aldeias ainda sonham para quartos, 

garagens e banheiros as imagens e os apelos que veem nas propagandas das grandes lojas de 

A Coruña, de Santiago, de Vigo, de Ourense, quando não, de Madrid ou mesmo de mais 

longe, chegando a Santa Maria de Ons entre revistas e a televisão. 

O limite do que descrevi aqui pode ser encontrado já na entrada de Pedrouzos, logo que 

se sai da rodovia principal entre Santiago e Noia, em direção a Negreira ou Brión. Ali 

começam a existir e crescem os primeiros condomínios de novos moradores vindos de 

Santiago. Condomínios caros com as suas monótonas casas iguais e de um duvidoso estilo 

ainda-antigo-e-já-moderno, enfileiradas em linhas no tabuleiro dos primeiros montes de 

Brión. Ali os aldeões de defrontam, sem precisarem sair da Amahía, com o caso externo da 

habitação urbana trazida à aldeia. O valor dado às garagens para dois carros, algumas 

bicicletas e, claro, nenhum trator; o requinte dos banheiros e das cozinhas; a qualidade do 

material de construção; a sofisticada imitação de como se poderia morar bem em A Coruña, 

Vigo ou mesmo Madrid; o gramado cuidado e o pequeno jardim sem hortas, no quintal onde 

um cão de raça amargará,  sob  a sombra de um pinheiro importado, a sua solidão diante de 

uma churrasqueira que espera a lenha dos churrascos americanos das festas profanas do 

domingo. Estarei eu ficando também “tradicional” demais? 

 

A casa de uma velha viúva 

 A velha de Salaño Pequeno mora sozinha, coisa rara nas aldeias. Havia morrido 

primeiro o marido e depois seguiu-a  a filha única, com 19 anos. Mesmo vista de longe ela 

tinha um ar triste, mas resignado. Há nas aldeias de Ons futuros felizes para os velhos. Em 
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várias casas eu os via rodeado de filhos e de netos. Ativos até quando podiam, os homens e 

as mulheres, empunhando um utensílio de agricultura ou lidando com uma vaca. Os homens 

se retiram tarde  do trabalho, mas quase sempre mais cedo do que as mulheres. As mulheres 

continuam ativas nos serviços da casa, quando não podem mais com os trabalhos rurais da 

propriedade. Velhos “americanos” retornados com ganhos suficientes para uma “velhice 

segura e confortável”, somam às suas economias as vantagens recentes das conquistas 

sociais que fazem alguns dizerem que com “sete vacas de leite no estábulo, uma avó jubilada 

em casa e um filho nas Américas vive-se bem na Galícia”. As mulheres-avós vivem em casa 

e saem pouco das aldeias. Os homens convivem com a casa e o bar, que na Galícia é bem 

mais do que um lugar até onde se vai “tomar um trago”.  

Mas há futuros escuros como da velha sem filhos e netos em Salaño Pequeno. Algumas 

vezes eu via a sua silhueta vagando de um canto ao outro da cozinha e, mais raro, da casa, e 

olhando de passagem para fora, pela janela sempre meio fechada, para perguntar às nuvens e 

às folhas das árvores se outra vez se está em um San Joan ou em um Nadal, como os outros, 

iguais a sempre. 

 Ela havia dependurado no varal entre a casa e o muro de pedras todas as peças de 

roupa negra de que reveste o corpo e os dias. Sem medo do olhar dos outros, havia 

enfileirado peças íntimas ao lado das longas meias, da camisa quase masculina e da pesada e 

longa saia. Peça alguma de sua roupa tinha sequer um ornamento de outra cor. E talvez com 

mais rigores do que as outras velhas de Brión ela se cobria inteira de negro, deixando de fora 

apenas as duas mãos e o rosto. Cobria-se de negro como as outras mulheres – mas nunca os 

homens - porque entre elas as mais velhas cobrem-se por toda a vida de negro, e apenas em 

casa descobrem a cabeça de um lenço também negro e/ou o chapéu galego de palha, 

adornado com uma fita negra.  

Várias vezes ouvi versões de que as mulheres se cobriam de um luto absoluto durante 

muitos meses, ou mesmo anos, desde a morte de um alguém querido, um pai, uma mãe, um 

irmão. E como na Galícia dos tempos da fame, da partida dos homens para as Américas e 

dos labregos a serviço dos senhores, as mortes em famílias pobres e com muitos filhos eram 

frequentes morriam em série os familiares queridos.  Por um alguém da família ou da 
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parentela um longo ou breve luto sucedia um outro. E assim restou o costume de o negro ser 

a cor única da roupa das mulheres, entre mães e bisavós. Não será esta a única cultura 

camponesa na Europa em que os homens abandonam os “trajes típicos” em favor de uma 

roupa funcional, cujo limite é a calça jeans, enquanto as mulheres continuam cobrindo os 

corpos de lãs e de cores que valem como símbolos.  

 A vella señora nos recebeu na porta da casa, afável, mas sem sorrisos. Hospitaleira e 

tropeçando no falar o galego antigo diante de um estranho, ela nos convidou a entrar. A 

cozinha ficava embaixo, logo à entrada. Velha e trôpega, sem familiares em Ons ou mesmo 

nas paróquias de perto, ela não tinha mais as vacas que cuidou anos a fio com o marido, e 

agora vive de uma pensão. Quase entrevada, ela caminhava adiante de nós apoiada em uma 

bengala. Levou-nos ao andar de cima e a uma sala ampla e arejada, vizinha ao seu quarto, 

secreto e solitário. Um outro lance pequeno de escada deixou-nos, Luciano e eu, no que fora 

no passado “e por mais de quarenta anos”, ela disse, o forno familiar da antiga panaderia 

das aldeias de Ons. O grande forno abandonado repartia-se em duas partes, nos tempos em 

que tinha fogo aceso: um lado para a broa de millo e o outro para o pan de trigo. 

A sua casa era isto: uma pequena porção de lugares e de objetos que ela usava ainda 

para viver e para recordar, e uma porção bem maior de espaços e de coisas deixadas aos 

poderes do tempo e ordenadamente abandonados. 

 Como tudo estava nos seus aparentes lugares dentro e fora da casa, posso imaginar 

que esta mulher, que deverá sair de casa para ir ao cemitério em Fonte Paredes, e a uma ou 

duas festas de santos patronais ao ano, vive a vida que amarga em silêncio, entregue a 

pequenas tarefas que, repetidas, são também os ritos que colocam três vezes por dia na mesa 

um pouco de comida e um pouco de sentido. Rituais da solidão,  como fazer a comida de 

todos os dias, lavar os pratos e panelas e, uma vez por semana, as cinco peças de pano 

escuro de suas roupas.  

Mais apagado do que a lareira da sala da casa de Luciano, o forno das broas e dos pães 

não acende o fogo há muitos anos. Quem lhe acenderá as lenhas da lareira nas tardes de 

dezembro? De que mãos virá dos montes a lenha sem a qual não se vive em Ons, sobretudo 

entre novembro e maio, quando não se trocou ainda a lenha galega pelo gás espanhol. 
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Não tive coragem de perguntar a ela por quais motivos não teria escolhido fazer como 

outras pessoas envelhecidas e solitárias, que escolheram virem a ser um “alguém de fora” 

em um apartamento funcional na cidade,  ou mesmo em um abrigo de idosos em Santiago. E 

porque prefere ainda viver os seus invernos em uma casa grande e de muitas escadas, difícil 

e perigosa para quem anda arrastando os pés, apoiada na bengala e em paredes, ao invés de 

vender a casa de pedras  a “alguém de fora”. Talvez ela respondesse dizendo que está nunca 

só, e que às vezes a presença dos mortos queridos consola mais do que a dos outros, vivos. 

Pois mortos e tão lembrados, eles nunca seriam naquela casa  um “alguém de fora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O que faz, abandonada, uma velha canga de bois de carro do lado  

de fora do muro da casa da velha viúva? 
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Os trabalhos e os dias 

 
 Quando voltei a Treze (uma hora e quarenta minutos distante de Ons, em passo de 

“Caminho de Santiago") encontrei Romariz e a mulher das terras vizinhas no trator, saindo 

de manhã em busca de erva. Ele não ia à terra da família, mas a um prado cedido por uma 

velha aldeã, dona de uma finca na aldeia. Viajei com ele e Romariz me diz, sacolejando 

caminho afora, que não existe um contrato formal entre eles; mas apenas  um “apalavrado”. 

 Em bom galego o desjejum é o almozo, e se o toma por volta das 11 horas da manhã. 

O almoço é o xantar. O lanche da tarde é a merenda e o jantar é a cea. Antes do primeiro e 

até antes do último todos estão trabalhando e, fora de sesta do xantar, o esperado é que 

homens e mulheres trabalhem o dia todo. Em momentos do outono, durante todo o inverno e 

no começo da primavera é comum começar-se e findar o trabalho já no escuro.  

 No prado do contrato apalavrado, sem trocarem palavras, enquanto Romariz segava o 

capim com a lanzadeira mecânica, rápida e exigente de cuidados, a mulher reunia feixes de 

erva verde e os colocava na carroça atrelada ao trator. De longe, a mulher dona da finca, 

coberta de panos negros podava com uma pequena foice alguns galhos de árvores ao redor 

da casa. 

 Quando falo das pessoas que encontrava todos os dias entre labradios, leiras, prados, 

estábulos e montes, trabalhando sozinhos, em duplas de parceiros, quase sempre marido e 

mulher, ou em trincas e, mais raro, em equipes maiores, falo de agropecuaristas, pequenos 

proprietários de explotaciones familiales, que mesmo quando já bastante modernizados e 

senhores de uma economia rara entre sitiantes, mesmo do Sul do Brasil, não deixam de ser 

integrantes de  unidades domésticas tipicamente camponesas.   

Vivem em casas que abrigam ao mesmo tempo unidades sociais de acolhida do afeto e 

do desejo (o casal), de reprodução da vida (o casal e os filhos), e de trabalho cotidiano. 

Raras são as pessoas que vivem sozinhas, como a velha de Salaño Pequeno. Breve o tempo 

dos casais sem filhos, pois apenas uma fatalidade biológica impede a vinda de filhos que vão 

agora, via de regra, de um filho único a três filhos. Existem ainda famílias em que um 

costume antigo preserva na casa um filho ou uma filha solteiros destinados a cuidarem dos 

pais envelhecidos e que como fillos da mellora receberão uma porção maior das terras como 
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herança. São bem comuns as famílias ampliadas que abrigam além do casal com os seus 

filhos, um avô ou uma avó, às vezes os dois; uma irmã solteira ou um sobrinho
16

.    

Com algumas exceções entre as unidades domésticas de Oms:  

a) Os habitantes de mesma casa são pessoas de uma família nuclear completa (pai, mãe 

e filhos); reduzida (um casal sem os filhos, já migrados para longe de Ons; ampliada (o casal 

de esposos, os filhos e mais pais e/ou irmãos de um dos cônjuges).  

b) As unidades domésticas são proprietárias de uma residência familiar aldeã típica: a 

casa da família, os entornos de convivência e de trabalho, as terras da finca situadas no 

território da aldeia, dispersas entre mais de uma aldeia e, em alguns casos, em duas 

paróquias vizinhas.  

c) A família-residente é tradicionalmente uma unidade corporada de serviços 

domésticos (como cozinhar e lavar roupa), de labores aldeões, como cuidar do entorno da 

casa ou consertar utensílios do trabalho agropastoril, e de trabalhos produtivos, como cuidar 

das vacas, cultivar produtos agrícolas, preparar produtos derivados do gado ou colheita para 

venda; os seus integrantes são trabalhadores familiares diretos em fincas, em que é muito 

rara a presença de trabalhadores extra-familiares remunerados.  

d) Entre serviços, labores e trabalhos, em princípio todos os integrantes ativos da 

unidade doméstica participam de atividades que envolvem uma, duas ou as três categorias de 

ocupação.  

e) Homens e mulheres jovens, adultos ou idosos em condições de trabalho, envolvem-

se em geral em jornadas de “dia inteiro”, revezando-se entre círculos de atividades de que 

são dispensadas as crianças, antes da ou durante a idade escolar, os adolescentes dedicados 

aos estudos, assim como os jovens que se deslocam para as cidades em busca de centros de 

ensino médio e superior, os integrantes que “trabalham fora (algo crescentemente 

                                                           
16

  Dados de 1996. 6335 eram as pessoas que habitavam as casas  das paróquias e aldeias de Brión. 3015 homens e 3319 

mulheres. Deste total 202 são crianças de menos de 6 anos (em 1986 eram 535). Com menos de 16 anos eram 805 mozos 

e rapazas, 12,7% da população local. Na outra ponta em 1996 eram 1063 as pessoas com mais de 65 anos, ou seja, 17% 

da população. Entre os vellos 799 são mulleres e 588 são homes. E esta diferença é visual. Entre os de  mais de 80 anos 

há 236 mulheres e 99 homens.  

Apenas um 2% da população aldeã se reconhecia analfabeta. Mas três quartas partes das pessoas maiores não havia 

passado dos estudos primários. Apenas 4,3% dos homens e das mulheres declararam possuir nível superior de estudos. 

Altamira, op. cit. pg. 11 
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valorizado), e ainda as pessoas incapacitadas, seja pela idade, seja por algum outro 

impedimento de natureza física.  

f) As famílias proprietárias de fincas costumam ser também proprietárias individuais 

ou vicinais de terras de montes.  

f) Apenas em raros casos pode-se falar de famílias que vivem exclusivamente de um 

único tipo de produção camponesa. De modo geral a economia aldeã em Ons faz interagirem 

a venda do leite (fonte de renda principal na maior parte das fincas), a venda de bezerros 

machos e, eventualmente, de outros animais, a venda de produtos agrícolas. A esses 

ingressos típicos do mundo rural somam-se os ganhos sociais de pessoas jubiladas, junto 

com os da contribuição familiar de familiares “com trabalho fora”.  

g) Toda a região passa nos últimos anos de uma atividade agropecuária tradicional, 

exercida através da força de trabalho humano e animal diretos, para atividades agropastoris 

movidas de forma crescente por um trabalho mecânico moderno e cada vez mais 

especializado. Lembro que convivi com Carmem e Benigno, como o  último casal das 

aldeias de Ons que ainda segava erva do gando com antigas gadanhas manuais e se 

locomovia ao lado de um carro puxado por uma junta de vacas.  

h) A modernização recente das atividades de serviço, labor e trabalho não altera, no 

entanto, o ritmo e a intensidade das atividades cotidianas, pois todos os que podem 

trabalham sempre, trabalham juntos e trabalham muito.  

i) Preservam-se ainda em Ons alternativas tradicionais de trabalho vicinal e/ou 

comunitário, com base na troca solidária de ajudas e serviços. Adiante iremos encontrar 

alguns exemplos de tais práticas.   

Os indicadores acima valem para as casas e famílias que poderemos considerar aqui 

como aldeãs, porque residem em aldeias, trabalham em suas terras e vivem nas aldeias e 

paróquias quase todas as suas relações sociais. E como camponesas, pois vivem  exclusiva 

ou prioritariamente de atividades de agricultura e/pecuária em propriedades e familiares, 

através do trabalho cotidiano do grupo doméstico). 

Uma antropologia tradicional do mundo rural na Galícia poderia tomar essas unidades 

típicas como foco de todo o seu estudo. Isto envolve a minha questão essencial a respeito de 
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Santa Maria de Ons. No entanto, ela se acompanha de uma pequena série de outras 

perguntas. Elas não buscam respostas a um olhar que procura ver apenas o que é (ou ainda é) 

geograficamente “rural”, socialmente “da aldeia”, culturalmente “tradicional” e 

economicamente “camponês”. Elas querem  compreender como este mundo galego de que 

Brión, Santa Maria de Ons, e Salaño Grande são bons exemplos, faz interagirem, em meio a 

permanências poetizadas, como o carro de vacas, a lareira assando filloas, a Festa de Santa 

Mínia, a carballeira de Pedrouzos, o trabalho solidário na malla do millo, com  as 

transformações inevitáveis vindas do o trator ultramoderno,  do fogão a gás, da televisão e 

da chegada dos prodígios ilusórios e reais da informática, e mais as barulhentas festas dos 

jovens, a multiplicação dos eucaliptos, a individualização das recentes estratégias frente aos 

antigos e aos novos dilemas econômicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lenha do inverno, o alimento do gado, os 

instrumentos antigos do trabalho. Tudo parece uma 

ordenada desordem. Mas aqui está boa parte da alma e 

da vida das aldeias. 
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Assim, ao retomar alguns itens dos parágrafos anteriores, deverei  partir da evidência 

de que também aqui na Galícia, entre a natureza cósmica e a pequena cultura aldeã  tudo 

interage com tudo. E, entre a casa e a vida, quase tudo o que há  permanece e se transforma. 

E se fecha e se abre a um mundo que parece conspirar contra a tradicionalidade camponesa, 

quando uma campesinidade fundadora dialoga com o que chega de fora e em  aparência a 

nega. E pelas beiradas, mas como quem chega para ficar e se impor, da roupa das mulheres 

ao trato com o gado, tudo  transforma e se transforma. Nem que seja para que algo ainda e 

sempre  se mantenha tradicionalmente presente. Já sabemos que assim como as cortes onde 

viviam vacas no porão das casas desaparecem depressa, assim também as unidades 

familiares de vocação camponesa tradicional também se modificam depressa. E os vellos, os 

queridos e sempre ativos vellos galegos são os que, tal como acontece em toda a parte, 

reconhecem que os tempos são outros e que algum dia, com  o avanço acelerado da 

modernização do próprio campo, dia virá em que eles, como acontece em outros cantos do 

mundo, deixarão a gadanha e o trato com plantas e gados para virem viver dos magros 

ganhos de uma aposentadoria
17

.  

Na casa dos Romariz em Treze, assim como em tantas em Viceso e em Ons convivem, 

comem e trabalham pessoas de famílias camponesas exclusivamente dedicadas aos ofícios 

com a terra.  Mas na de Manolo e dos Cambon os homens do casal saem cedo para trabalhar 

em um emprego “fora, e ajudam o grupo doméstico em horas de sobra, quando retornam à 

casa ou nos fins de semana. Em  quase todas as casas onde há filhos e filhas estudando, o 

horizonte da imensa maioria das famílias é uma formação universitária e um trabalho 

qualificado na cidade
18

.  Na casa de Luciana e Rosa em  Ons de Abaixo assim como na de 

José Ramón em O Casal, vivem famílias dedicadas a ofícios entre a administração pública e 

                                                           
17

. A taxa de envelhecimento na Galícia é algo maior do que a espanhola: 9,52%  versus 8,92% entre 1961 e 1970. Nas 

terras do Concello de Brión havia em 1981 um total de 378 pessoas mais do que em 1900.  Neste mesmo ano a diferença 

entre a “população de feito” e a “população de dereito” é de 25%.  
18

. Dados do Concello de Brión. De toda a Comarca, Brión é o Concello que mais perde população autóctone. A 

Província de A Coruña aumenta 1,26% a sua população anual. Brión nos últimos anos perdeu cerca de 14,15%  de  

moradores autóctones. E boa parte desta “perda” é devida bem menos ao morrer dos velhos do que ao partir dos jovens. 

De Luciano e Mariano (em Ames) aos pais e mães mais camponeses e tradicionais, toda a gente sabe que de agora em 

diante caberá aos jovens – como no passado das grandes migrações – partir das aldeias. A eles se oferta e ao mesmo 

tempo se cobra tanto o direito quanto o dever de estudarem e se formarem para, a seu tempo, deixarem a casa, a aldeia e 

o campo em direção a uma vidassem retorno e a um trabalho moderno e urbano. 
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o magistério. Não são poucos os casais com professores ou de professores que moram em 

casas nas aldeias próximas às suas escolas. Famílias cujas ferramentas caseiras cabem num 

armário, e para quem todo o trabalho com a terra é o da jardinagem de fim-de-semana. 

Finalmente, vimos como na entrada de Pedrouzos casas de condomínios fechados acolhem 

famílias que vivem em Brión trabalhando já fora do Concello, e participam muito pouco das 

tradições e da vida cotidiana do lugar.  

A jornada diária de trabalho individual e familiar varia bastante ao longo das estações 

do ano, e do correspondente ciclo sazonal das atividades da pecuária e, mais ainda, da 

agricultura local. Recorro a um pequeno exercício de distribuição dos diferentes ritmos dos 

serviços, labores e trabalhos. Em uma síntese apenas aproximada os ritmos a vida 

camponesa em Santa Maria de Ons  distribuem-se assim:  

a) Um ritmo estável mais ou menos regular ao longo do ano inteiro, com atividades 

muito semelhantes e cotidianamente repetidas, dedicadas ao trato diário do gado – cortar a 

erva no prado (a ação mais variável ao longo do ano); alimentar o gado no estábulo e na 

pradera, ordenhar as vacas, inspecionar condições de saúde e aplicar remédios;  tratar dos 

bezerros, dos porcos (não raro um só em cada casa) e dos outros animais domésticos.  

b) Um ritmo variável e desigual ao longo de períodos médios ou amplos do ano, 

dedicado ao trabalho agrícola no cultivo de lavouras  como o milho, do centeio, do trigo, 

assim como aos cuidados periódicos do prado – ao qual um grande cuidado é sempre 

dedicado - do gado, com variações ao longo do ano entre: preparar o terreno, semear, tratar 

do crescimento, colher e processar folhas e grãos para a venda e/ou para o alimento das 

pessoas e dos animais, entre todos, sobretudo o millo encillado para o gando.  

c) Um ritmo de ciclos curtos e variáveis, envolvendo as atividades complementares do 

trabalho com vegetais de sequência ligeira, como os da horta e de algumas leiras, ao lado de 

atividades de cuidados com as árvores de propriedade familiar no monte, ou de coleta de 

seus produtos, sobretudo a lenha para o outono-inverno. 

O horário diário do trabalho familiar é também variável. As mulheres em geral 

trabalham mais horas diárias do que os homens, em mais lugares e entre atividades mais 

variadas. Os seus espaços vão da cozinha e do interior da casa às leiras e praderas, enquanto 



58 

 

os dos homens começam de modo geral no entorno da casa e vão até os montes.  Amélia, de 

Fonteparedes gosta de repetir que “é preciso trabalhar muito no verão e no outono para se ter 

o que comer no inverno”. E este é um dito típico de toda a Galícia. Começa-se o dia de 

trabalho entre 9 e 9:30. Esta é uma hora tardia, segundo o juízo de outros europeus, mas não 

devemos esquecer de que os espanhóis não abrem mão de um horário próprio. Assim, o 

trabalho é interrompido entre 13.30 e 15.30, ou um pouco mais tarde, para comida e sexta.  

O trabalho da tarde costuma ir até 8 horas da noite, e no veran pode ir até mais tarde. Várias 

vezes em casas das aldeias começa-se a jantar por volta de 10 horas da noite e nas famílias já 

mais urbanizadas, sobretudo em dias festivos e fins de semana, pode-se sair da mesa no 

começo da madrugada. De qualquer maneira, a não ser em casas de velhos sem jovens, não 

se dorme cedo nas aldeias. Costumam dizer alguns galegos, fazendo coro com os outros 

espanhóis, que eles param o trabalho do dia quando os ingleses acabaram de jantar; que 

jantam quando os ingleses foram dormir e que dormem quando os ingleses estão pensando 

em acordar. 

 “Quando havia trigo ele era plantado no inverno, e o centeio também... mas agora não 

há mais...” disse-me a mulher dona de finca em Linaio, com quem fui conversar um 

momento, enquanto Romariz e a vizinha acabavam de encher a carroça de erva. “...Agora 

não há mais”, e essa é uma das frases mais comuns, quando as pessoas sênior de Ons 

comparam as condições de trabalho camponês do tempo em que eram jovens ou adultos-

jovens, com os tempos de hoje. Quase todos - homens e mulheres - concordam em que antes 

trabalhava-se muito mais do que agora. Dirão coisas semelhantes velhos aldeões e 

camponeses de outros cantos do mundo? 

Aqui na Galícia este é o reconhecimento de uma experiência unânime em três sentidos. 

Primeiro: antes do advento da modernização da agropecuária havia bastante mais trabalho 

braçal a realizar, o que obrigava o grupo doméstico a mais horas diárias de atividades na 

lavoura, junto ao gado, no entorno da casa-oficina e dentro dela. Segundo: havia uma 

variedade bem maior de trabalhos, labores e serviços dos montes à cozinha, pois boa parte 

do que hoje em dia pode ser comprado pronto, ou não precisa mais ser feito, pois quando se 

conta com o aquecimento a gás não se necessita mais ir os montes por leña.  Terceiro: havia 
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uma variedade bastante maior de cultivos essenciais, como o trigo, o centeio, o linho, entre 

outros produtos raros nos labradios de hoje e sempre lembrados em poemas, velhas canções 

e na fala antiga das pessoas. Eles exigiam cuidados maiores, e não raro uma complexa gama 

de beneficiamentos depois de colhidos, como o linho, por exemplo. Os velhos moinhos 

abandonados seriam a melhor lembrança e evidência da arquitetura do que existia e não há 

mais. Quarto: vive-se nas aldeias no interior de um quadro de relações sociais de teor 

político, social e econômico bastante diversas das do passado ainda presente na memória dos 

vellos.  Foi-se o tempo dos labregos, servos de señores. Foi-se o tempo do êxodo forçado de 

homens para as Américas e, mais tarde e com bem menos intensidade, o êxodo para países 

ao Norte da Espanha, deixando a cargo das mulleres e dos vellos todo o trabalho que mesmo 

por ser tanto e tão sofrido  livrava as pessoas de tempos atrás da fame. Alguns poemas de 

Rosalia de Castro lembram tempos que os mais velhos da Amahia viveram, ou ouviram suas 

avós contaram em noites frias, entre o crepitar da lenha na lareira e o toque das Campanas 

de Bastavales, que um bom ouvido quase pode escutar em Ons de Abaixo. 

 Como agora inúmeras fincas vivem da venda do leite à FEIRACO - a grande 

cooperativa regional de laticínios - fora raras e notáveis exceções todos criam vacas leiteiras, 

e em quase todas as propriedades familiares a vida diária do trabalho “exterior”, controlados 

pelos homes da casa,  e daqueles “interiores” de que se encargam as mulleres e ajudam os 

homens dentro e à volta da casa, é dirigido ao trato do gado, ou é vivido após este “trato”.  O 

cuidado diário das vacas de leite e o cuidado frequente ou sazonal dos produtos de terra a 

elas e aos homens destinados recobrem quase tudo o que se faz todos os dias. 

Alguns números podem ser úteis aqui.  

Em Ons existiam no começo dos anos 90, segundo dados obtidos no Concello de 

Brión, 19 explotacións com um número entre uma e cinco rezes; sete entre seis e dez rezes;  

três entre 11 e 15;  duas entre 16 e 20 e, finalmente, três com mais de 20 rezes.  Santa Maria 

de Viceso, uma paróquia maior e mais produtiva, possuía os seguintes números: dezessete 

explotacións entre uma e 5 rezes; cinco entre 6 e 10; onze entre 11 e 15; doze entre 16 e 20; 

vinte com mais de 20 rezes. Todo o Concello de Brión contava com 387 explotacións 

criando entre uma e 5 reses; 74 entre 6 e 10; 42 entre 11 e 15;  41 entre 16 e 20 e, 
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finalmente, 41 com mais de 20 reses. As 387 pequenas fincas mantinham  951 reses, das 

quais, 665 eram vacas, enquanto no polo oposto, as 42 propriedades rurais com mais de 20 

vacas criavam 1190 reses e, entre elas, 714 vacas
19

.  

 Quando fui com Benigno e Carmem aos montes em busca de toxos para a cama das 

vacas, ele me explicava que desde o passado de um tempo antes dos seus avós, “aos montes 

se ia polos toxos e as leñas”. Assim, mesmo aos bosques até onde se ia raramente para cortar 

madeiras de construção, iam homens e, menos, as mulheres em busca de lenha para as 

lareiras, os fogões e os fornos, e de toxos para a cama das vacas nas cortes.   

 Romariz sinaliza divide assim a sequência (nem sempre nesta exata ordem) da lida 

diária com o gado: 

a) Ordenhar as vacas com um intervalo diário de 12 horas, todos os dias, 

inclusive domingos; 

b) Cuidar de vacas com algum problema de saúde, bem como os bezerros; 

c) Duas vezes ao dia (uma só quando eles são poucos) ir ao prado buscar a erva 

para alimentar o gado ou, em casos a cada ano mais raros, levar as vacas a pastar nas 

praderas e a tomar sol (o raro sol da Galícia). 

d) Realizar o ciclo completo do plantio da erva nos prados, o que implica 

intensas tarefas anuais como a aração de um novo, ou mesmo de um velho terreno, a 

adubação com da terra aradas e semeada com o purin, a semeadura, o trato e a 

irrigação em tempos secos, a colheita diária, ou quase,  de porções de capim, muitas 

vezes em dois ou três prados familiares, nem sempre próximos uns dos outros. 

e) Realizar o ciclo integral completo do millo, um alimento essencial para o 

trato do gado, sobretudo no inverno, ao lado de outras forrageiras bem menos usadas, 

com a diferença, frente ao capim dos prados, que o milho observa um ciclo de vários 

meses, sendo em geral semeado em para se colhido e encillado no começo do outono, 

entre setembro e outubro. 

f) cuidar diariamente dos equipamentos do trabalho com as vacas, assim como 

de limpeza dos estábulos e de outros espaços de criatório animal
20

. 

                                                           
19

 Dimensão das explotacións no ano de 1972, após a concentração fundiária estabelecida pelo Governo. Menores de  0,5 

ha: 131 propriedades; entre 0,5 e 0,9 ha: 140; de 1 a 1,9 ha:  260; de 2 a 4,9 ha:  402; de 5 a 9,9 ha:  277: de 10 a 19,9: 

127: de 20 a 49,9 ha: 24; de 50 a 99,9 ha: 2; maior de 100 ha: 1. 
20

 Como regra geral, todas as vacas em condições, de uma propriedade, são paridas uma vez ao ano. No entanto, são 

raras as explotaciones  onde a planta ganadera aumenta de fato. Na casa de Romariz em 1992 apenas uma bezerra esta 

sendo criada para somar-se ao plantel. Um bezerro desmamado vendido na porta da propriedade vale de 9 a 15 mil 

pesetas . Os compradores, criadores para matadouros, criam-nas até os sete meses, mais ou menos, quando os(as) 

novilhos(as) valem pelo peso eu possuem e  pela qualidade da sua carne. Para a venda como carne, um boi ou uma vaca 

“del pais” valem mais do que uma novilha ou um novilho de raça leiteira. Por volta dos 7 meses um boi vale cerca de 90 
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Para que não invadam o prado de vizinhos, a mulher vigia as  

Vacas que pastam na estreita faixa de seu prado. 

 

 Voltamos juntos e sacolejantes sobre o trator. Em casa, Romariz descarrega o capim, 

e ele, o pai e a mulher vizinha alimentam as vacas. Almoçamos logo depois. Mais uma vez 

Carmem enchia o meu prato com novas conchadas de comida, sob os meus protestos de 

“não poder mais”, e com os seus repetidos, carinhosos e conhecidos reclamos de: “mas 

Carlos, non comistes nada!” Conversamos ali mesmo, ao mesmo tempo em que víamos as 

rotineiras notícias de esportes, ao final das quais Romariz-pai deitou-se para dormir 

estendido, diante de nós, no mesmo longo banco em que acabara de comer e de ouvir, com 

desagrado, que o seu time galego perdera mais uma partida do Campeonato Espanhol. 

Há neste fim de verão e começo de outono uma atividade familiar redobrada no cair da 

noite. Entre as oito e as nove e meia todos se reúnem nos espaços à volta da casa e do 

estábulo e trabalham internamente. “Roma” e o pai ordenham as vacas e dão rações de erva 

e pienso a elas. Romariz cuida dos bezerros: dá-lhes leite e deixa que mamem nas vacas 

paridas recentes. A mãe trata de alimentar os porcos e as galinhas e todos juntos limpam 

                                                                                                                                                                                                  

mil pesetas. Uma vaca de leite parida e boa produtora de leite vale entre 200 e 250 mil pesetas. Uma vaca leiteira de 

notável produção pode valer bem mais. (Informações de Romariz). 
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enfim, e guardam os instrumentos e utensílios do trabalho em boa ordem e com ares de sábia 

rotina. 

 Antes de cuidar de sua própria última refeição, a pequena equipe  doméstica dedica-se 

a alimentar os bichos de casa e da propriedade. Quando em lugares diversos eles estiverem 

dormindo ou ruminando o sol de setembro não terá ainda ido embora em direção a Noia, ao 

cabo Fisterra e aos mares que do outro lado banham praias do lugar onde eu nasci. Escurece 

devagar em uma noite cálida demais para ver tão ao Norte. A noite iguala as cores do fim-

de-tarde e acentua ruídos e silêncios nos campos de Linaio e de Ons. As pessoas da casa 

banham-se e se reúnem de novo  em uma cea de comida quase a mesma do almoço, mas na 

mesma exagerada e generosa quantidade. Uma última refeição depois de um dia inteiro de 

trabalhos, cuja duração é, no entanto, bem maior do que o tempo que levam as monótonas 

vacas, tão iguais no rosto e nas cores, aos meus olhos de longe, para comerem a sua porção 

de verdes. 

 Façamos afinal uma síntese de espaços e ações. Se uma família aldeã, entre a tradição 

e a modernidade, puder ser distribuída ao longo dos seus locais de trabalho, labor, serviço, 

convivência e repouso, poderíamos desenhá-los assim: 

Montes - (domínio dos homens) 

* Cuidar dos bosques familiares; 

* Buscar toxos para a cama do gado (antes nas cortes, agora nos estábulos); 

* Buscar lenha (atividade sazonal); 

* Cuidar das árvores, especialmente com podas necessárias; 

* Derrubar árvores para uso familiar (raro hoje, especialmente no que toca as árvores 

autóctones); 

* Catar castañas para alimento humano e belotas de Carvallos, para animais; 

* Selecionar árvores para a venda (quase sempre pinheiros ou eucaliptos); 

* Caçar (raro hoje em dia entre aldeões do Brión. 

 

Prados, praderas, pastizales  - (homens e mulheres) 

* Semear, adubar com purim, irrigar, cuidar com relação a pragas eventuais; 

* Segar diariamente (ou de dois em dois dias) e levar a erva ao gando. 

* Trazer vacas para pastarem e tomar sol. 
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Labradios, leiras - (homens e mulheres) 

* Preparar terrenos: arar, gradear, adubar, irrigar; 

* Semear, selecionar e cuidar sazonalmente das plantas; 

* Colher e beneficiar os produtos para alimentos humanos e/ou dos animais (em geral 

este é um trabalho realizado de uma só vez ao ano e com a participação de parentes e 

vizinhos). 

 

Entorno da casa-oficina – horta, leiras domésticas, pomar, estábulo, cortes  -  

(mulheres e homens) 

* preparar terrenos de plantio permanente ou sazonal; 

* semear, sobretudo as couves (berzas) para alimento de animais e as hortaliças, 

verduras e legumes da horta doméstica; 

* cuidar das vacas nas cortes (raro e tradicional) e nos estábulos (frequente e 

moderno); 

* Processar o beneficiamento de alimentos de animais e de pessoas;  

* Muxir as vacas em geral duas vezes ao dia e processar o leite, armazenando-o para 

venda; 

* Alimentar as vacas, os bezerros e, secundariamente, os outros animais da casa; 

* Limpar, ordenar e, eventualmente, reparar instrumentos e equipamentos dos

 diferentes trabalhos; 

* Realizar o ciclo de cuidados para o inverno: matar o porco, preparar conservas de

 alimentos, abastecer a casa de lenha; 

 

Interior da casa - (local de trabalho das mulheres e de lazer e convivência dos homens) 

* Proceder aos cuidados diários de arrumação e higiene da casa; 

* Beneficiar alguns alimentos e preparar a comida das refeições; 

* Lavar e passar a roupa (um número crescente de casas possui máquinas de lavar

 roupa; as que ainda não as têm, lavam roupas em tanques apropriados, no quintal); 

* Cuidar das crianças e acompanhar as tarefas escolares dos filhos (com as mães,

 quando menor, com mães e mais, quando maiores); 

* Viver a convivência familiar (cada vez mais interativa com a televisão, muitas vezes

 colocada na cozinha).      

  Mais adiante tentarei colocar tudo isto em um calendário anual. 
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Os Moinhos de Oms 

 Uma primeira surpresa: tantos moinhos! Uma outra: todos abandonados.  

Logo no começo da corredoira que nos levou dias atrás ao Pozo Negro, havia ao longe 

um moinho, entre o prado e o monte. Logo adiante há um outro. Chega-se até ele passando 

por uma pequena ponte de uma pedra só sobre um dos inúmeros regueiros (pequenos regos 

d‟água). Em uma de nossas longas conversas, Juan, o pedreiro – albanil - de Salaño Grande 

enumerou onze deles para mim. Todos eles trabalharam por muitos anos, há vários anos 

atrás. Não são poucas as velhas cantigas galegas que falam de moinhos, moiñeiros e belas 

filhas de moiñeiros.  

 Antes e durante os tempos da fame, afora as castanhas catadas nos montes e, depois, 

as batatas vindas das Américas, a comida das famílias pobres das aldeias eram broas de 

millo e de centeno misturadas juntas, mas tendo a farinha do milho como base. Plantava-se 

então sempre o milho, trigo e centeio. Lembram os mais velhos que o trigo era caro e  

destinado aos señores e à venda. Apenas em ocasiões especiais era visto na mesa dos 

labregos. Hoje em dia é muito difícil encontrar broas de millo, mesmo em Negreira ou 

Santiago, e as de centeio são raras também, pois tudo o que agora pode ser feito com farinha 

de trigo é feito com farinha de trigo. Algumas mulheres de Ons espantavam-se com o meu 

estranho hábito de cozinhar o milho dos gados, e o de devorar com delícia as suas espigas 

com manteiga e sal. Elas sempre diziam que farinhas de centeio e, mais ainda, de milho, 

lembram os tempos da fame. E esta é uma das razões pelas quais se evita o centeio  - no 

entanto cobiçado pelos naturistas das cidades -  e hoje em dia nunca se come milho sob 

forma alguma.  

Moía-se o centeio e o trigo nos moinhos das aldeias entre duas grandes rodas de pedras 

movidas pela água dos regueiros, desviados de rios e riachos para a irrigação e o mover dos 

moinhos. Cada casa de aldeia tinha dereitos a um tempo de uso de moinhos partilhados entre 

vecinos. Eles eram em geral de uma meia, equivalente a 12 horas durante o dia e outro tanto 

nos escuros da noite.  Seis horas era o tempo semanal para quem tinha menos grãos a moer. 

Alguns anos mais tarde, antes de desaparecer o uso das broas de millo, de centeno e de trigo, 

e de se tornar usual o costume de comprar nas cidades a farinha de trigo empacotada, ou já 
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os pães, broas e bolos prontos, chegaram às aldeias de Santa Maria de Ons os moinhos 

elétricos. Aos poucos, um a um moiños e moiñeiros, que ganhavam dos vecinos o pago de 

seus serviços em porções de grãos moídos, começaram a moer memórias. E as águas do 

requeiro Chaviellos até hoje atravessam ligeiro e sem trabalhos de mover rodas os onze 

moinhos abandonados entre os altos de terras de  Ons e o rio Tambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem mais uma velha porta precisa ter o moinho abandonado. Que seres 

no meio da noite galega virão ainda mover aqui a sua mó? 

  

Os mais velhos, as velhas canções e alguns contos antigos e poemas lembram que antes 

das vacas holandesas, da FEIRACO, dos tratores pelos prados e dos carros velozes pelas 

estradas asfaltadas, uma vida aldeã pobre, mas sonora e animada era em boa medida vivida  

em e entre bosques que não conheciam ainda os eucaliptos, e junto a moinhos que 

desconheciam a luz elétrica.  

 Mulheres e homens de Ons e das aldeias de perto iam ós montes em busca da lenha, 

de toxos, de frutos nativos, de castañas e de belotas, de madeiras, de animais de caça e de 

peixes, com muito mais frequência do que se vai hoje em dia. Na beira dos montes ou dentro 

deles, sempre ao longo do correr de um regueiro, paravam para moer grãos ou, de vez em 

quando, para conviver uma roda de conversa camponesa em lugares da natureza que os bares 

de agora substituíram. 
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E ali viviam não apenas porque pessoas e famílias conviviam muito mais com os 

montes e com frequência trafegavam entre os seus camiños em tempos de antes, mas porque 

os seus produtos e sobras naturais eram bastante mais utilizados e levados para as casas das 

aldeias. Assim, os bosques da região eram bastante mais limpos, trafegáveis e cuidados. As 

silvas então apenas demarcavam margens de corredoiras, e os toxos eram disputados entre 

vizinhos. Toxos secos serviam também como lenha, além de serem indispensáveis nas 

camas do gando e nas cortes das casas, onde suas ramas verdes misturadas com a urina e as 

fezes das vacas fermentavam e aqueciam as cortes e as casas.   

Não havia um só toxo nos montes. Era tudo limpo sob as árvores e nada 

mais. Pois todos os toxos eram usados nas casas. Parte de depoimento de Juan, o 

albanil de Ons. 

   

Quando os velhos das aldeias falam de montes, hoje sujos e abandonados, estão falando 

da passagem de um misterioso e tão útil lugar da natureza, do seu intenso e  solidário  - não 

sem alguns conflitos entre vizinhos -  aproveitamento familiar de benefícios, oposto a um 

tempo de abandono comunitário e de utilização comercial dos recursos dos bosques através 

da venda de madeira  e da consequente e inevitável ampliação de áreas de montes para o 

reflorestamento com o Eucalipto e o Pinheiro Eliotti. 

 Em que noites de luas escuras as meigas, bruxas dos bosques antigos - virão aqui se 

reunir e relembrar, como os velhos de outras eras em Ons, de um tempo em que elas podiam 

sem receio crer na existência das pessoas que acreditavam na delas? E que fadas virão 

conviver com essas casas de pedras e telhados tristes, cobertos de musgos e de silvas, casas 

pequenas que foram moinhos onde labregos pobres, mas vestidos com trajes que hoje 

apenas nas festas de Santiago reaparecem em corpos de jovens escolares, moíam a farinha 

rala do pouco pão?  

Moíam sobras, mas cantavam, imagino, E ali onde, uma vez ou outra, algum jovem 

embalaria o rodar compassado da mó sobre os grãos do centeio com os semitons tristes de 

uma gaita galega. 
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As Aldeias 
 

 É de novo um dia em que acordo de manhã cedo e outra vez chove muito. Da minha 

janela no Promeiral eu contemplo o toldo cinza escuro, baixo e triste das nuvens vindas 

talvez da Escócia. 

 Quase escondido pelo nevoeiro ao longe o muro de pinheiros e de eucaliptos que 

escondem a estrada por onde caminhei na manhã de ontem. Entre as manchas dos bosques 

vejo campos de erva empapadas de purim irrigado a poder de máquinas e encharcados agora, 

como tudo o mais que não dormiu sob um telhado, pelas águas da noite. E vejo da janela a 

mesma mulher sempre de negro e com o chapéu camponês de palha, e um saco de plástico 

de um inesperado tom laranja posto sobre os ombros para proteger o corpo da chuva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A janela de meu pequeno quarto, no andar de cima da casa-escola 

do Promeiral. 
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 Cena humana já vista tantas vezes em outros lugares - lembrei-me de “O semeador” 

de Van Gogh – ao ver de longe a imagem de uma mulher que com a mão direita vai 

colhendo de um balde pequenos punhados de sementes de capim, enquanto com lances do 

braço atira os grãos á terra arada e gradeada à direita e á esquerda do campo por onde 

caminha em linha reta. Ela pensará em vacas, no caldo quente com carne e batatas no xantar. 

Ela relembrará alguma cena anoitecida em uma novela da noite, sem saber que ali sozinha 

ensaia gestos de um Deus criador. 

Sozinha e quase irreal, pois a brama das águas aumentou agora e ela quase desapareceu 

atrás de um véu líquido no campo, a mulher sabe que aproveita a chuva para tornar o seu 

trabalho mais econômico e produtivo. Os homens da casa por dois dias não precisarão irrigar 

o prado, mesmo que não chova mais nesta semana. 

 Agora, nem vinte minutos depois de haver começado, a chuva ameaça parar e o ar 

clareia a cor do céu. A mulher jogou as últimas sementes e volta devagar para a casa, sem os 

passos pequenos e apressados das mulheres daqui. Como estará no inverno, quando eu já 

tiver ido embora em Dezembro, este campo a meio caminho entre a aldea e os montes 

vizinhos, semeado entre os pequenos gestos de ritos que uma semeadora-do-oitavo-dia e eu 

vivemos, sem trocarmos uma palavra, numa manhã de chuvas de setembro? Como vi 

acontecer outras vezes, alguns corvos voam das árvores e vêm comer a sua parcela de 

sementes. 

Faz alguns dias fui com Mita a uma aldeia nos altos de Negreira. Não moravam ali 

mais do que dois pares de velhos. Ela me falou de Pontevedra, uma aldeia inteiramente 

abandonada em outros altos sobre o Tambre. Existem algumas outras por perto e existem 

muitas na Galícia. Mita me contou que algumas delas começam a ser habitadas por 

comparadores, às vezes vindos de longe. São veranistas ociosos do Norte da Europa, que 

chegam e compram entre estes belos montes uma casa de pedra aos pedaços, em uma aldeia 

de sonhos e fantasmas. Pagam por ela um preço mais baixo do que o de meio jardim em suas 

terras de origem.  Quando as pessoas de Brión falam das aldeias no passado, lembram 

sempre lugares bastante mais habitados do que agora, mesmo nos duros tempos da fame e 

das duas ou três ondas de emigração para as Américas e, depois, para o Norte da Europa, 



69 

 

que até hoje em dia - embora em muito menor escala - recebe homens e mulheres,  

migrantes sazonais, em troca de jovens veranistas de peles alvas, em busca das praias e do 

pitoresco mundo deste quase “fim do mundo”. A julgar pelos relatos escritos e pelas 

inúmeras fotos de livros e de álbuns que andei lendo e vendo, de fato mesmo nos tempos 

mais difíceis havia uma “vida de aldeia” que foi e segue sendo a marca da Galícia... e que 

agora se perde depressa. 

 Mas não tanto. Pois quando olhadas de dentro, inúmeras aldeias galegas, como quase 

todas as de A Baña, Santa Comba, Ames, Negreira e Brión, estão ainda povoadas de vida, de 

chaminés com fumaça, de vacas, de trabalhos, e também de crianças, mesmo quando as 

casas com fogões acesos da manhã à noite alternam-se com velhas moradias com portas 

trancadas à espera de ninguém, e com telhados ruídos há anos. 

 Pelo menos no caso das regiões próximas a Santiago, é errado imaginar as aldeias 

galegas como um lugar de moradores monotonamente uniformes em quase tudo. Claro, este 

é o modo de olhar dos estudos sobre a antiga ou a atual “tradicionalidade” de um modo de 

vida camponês nas aldeias. Hoje, no entanto, várias aldeas são lugares social e culturalmente 

bem mais diferenciados do que se pode ou deseja imaginar. Melhor será compreender que a 

Galícia abriga, entre os seus quase 30.000 lugares de povoação um leque de variedade que 

vai desde aldeias abandonadas por completo até aldeias em vertiginoso processo de neo-

povoamento. Que vai de aldeias uniformes quanto à persistência de um modo de vida 

tradicional, até aldeias bastante modernizadas.  

Se eu tomar a minha própria experiência entre as aldeias ao redor de Santiago de 

Compostela, e outras bem distantes, seja na direção do litoral, seja em direção a montanhas 

onde estive, como o Cebreiro, ao longo do Caminho de Santiago, seja ainda nos Ancares, e 

somar com o que li e ouvi falar, posso sumariamente classificar as alternativas de habitação 

das aldeias galegas assim: 

1. Aldeias completamente abandonadas, sem qualquer morador no presente; 

2. Aldeias com um único morador ou, no limite, um casal único de moradores 

autóctones, habitando uma única casa ainda povoada de pessoas e animais; 

3. Aldeias com algumas poucas (não mais do que duas a quatro) famílias de últimos 

moradores autóctones; 

4. Aldeias com pelo menos a metade ainda de famílias autóctones residentes; 
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5. Aldeias com mais da metade das famílias residentes autóctones, ao lado de casas 

abandonadas; 

6. Aldeias com ainda todas ou quase todas as famílias de moradores autóctones; 

7. Aldeias com várias famílias de moradores autóctones e com uma recente neo-

ocupação de moradores parcial (descendentes de moradores autóctones que retornam para 

residência ou veraneio; “americanos” retornados) ou totalmente forâneos, como as famílias 

de moradores de cidades próximas em busca de novas alternativas rurais de residência, e 

mais turistas e veranistas galegos ou “de fora”; 

8. Aldeias com raros moradores autóctones, ocupadas agora por um número crescente 

de neo-residentes; 

9. Aldeias inteiramente vazias de moradores autóctones e ocupadas inteiramente por 

neo-residentes forâneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O abandono. Mas quantas vidas acenderam aqui a lareira entre quanto invernos? 

   

Ora, pensando essa mesma variedade de alternativas de ocupação das aldeias da 

Galícia em termos de uma qualificação mais cuidadosa e centrada em suas categorias de 

moradores e vecinos, poderei rever os dados acima com foco sobre categorias de povoadores 

das aldeas. Assim sendo, residem em aldeias na Galícia. 

1. Velhos e velhas camponeses – os labregos o passado, dedicados ainda a uma vida 

inteira rural e agropastoril e ainda pobres, se comparados com a média social da Galícia 

rural, e tidos com os guardiões de uma cultura aldeã galega tradicional; 
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2. Velhos e adultos “sênior”, com uma vida igualmente camponesa, como  moradores 

fixos em uma aldeia de vida e de trabalho,  dedicados exclusivamente às atividades 

agropastoris mas em condições modernizadas e diferenciadamente enriquecidos, 

desigualmente motivados ao apego a uma “vida galega” tradicional e galega, assim como 

também variadamente apegados, indecisos ou alheios a uma vida social extra-aldeia, não 

restrita aos interesses (sempre muito masculino e muito intenso) pelo futebol; 

  

3. Adultos “sênior” e jovens, descendentes e/ou ainda praticantes de uma  vida aldeã e 

camponesa, possuindo uma formação escolar pelo menos secundária, e divididos entre 

labores e trabalhos agropastoris e outros, realizados ainda na aldeia, na paróquia  ou no 

Concello; 

 

4. Adultos e jovens residentes ainda em uma aldeia, mas já dedicados com 

exclusividade ou quase-exclusividade a alguma atividade estudantil e/ou profissional extra-

aldeia, e quase sempre realizada em cidades da região, como os vários aldeões de origem, e 

agora professores que lecionam em escolas do mesmo ou de outros Concellos, ou até em 

Santiago de Compostela, tendendo a fazer da aldeia de residência  - compartida quase 

sempre com a família de origem - um lugar-dormitório de vida;  

 

5. Adultos solteiros e, em bastante maior número, famílias novas com filhos em idade 

escolar, constituídas por pessoas “de fora” e que escolhem vir residir em uma aldeia, sem 

possuírem uma integração tradicional e plena de vecinidad, e vinculados a atividades 

urbanas e modernas dependentes, em geral, de escolarização superior; 

 

6. Neo-famílias que reformam  casas aldeãs ou compram casas em condomínios 

próximos a aldeias, de modo geral não mantendo vínculos estreitos ou mesmo moderados 

com os moradores autóctones e, menos ainda, participantes do cotidiano social da vida de 

aldeia
v
; 

 

7. Pessoas individuais ou, com mais frequência, famílias autóctones migradas para uma 

cidade próxima ou para Santiago de Compostela, e que reformam e preservam a velha casa 

familiar  na aldeia como local de memória e de  retorno, sobretudo em fins de semana, 

feriados e férias. É frequente e crescente o número de famílias que migram para as cidades, 

deixando um dos avós ou um par de avós de netos em idade escolar secundária, como 

moradores tradicionais e guardiões da velha casa de pedras. 

 

A Proximidade entre Brión de e Santiago faz com que a última situação seja ainda rara. 

Mas entre paróquias e aldeias mais distantes este costume tende a aumentar. As situações 4ª, 
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5ª, e 6ª tendem a serem as mais usuais em toda a Amahía. Mais frequente ainda é que elas se 

combinem e interajam. 

Mais adiante devo busco desenhar o croqui de algumas aldeias. Mas já agora é tempo 

de lembrar que as aldeias de toda a região combinam a ruína com a reforma, o abandono 

com o uso pleno, o apego à tradicionalidade camponesa e com o desejo  “americano” de 

trazer o futuro ao lugar. Toda a região reúne pessoas do campo que nele ficaram com 

pessoas no campo, que vieram para as aldeias sem nunca se tornarem pessoas da aldeia. 

Pessoas que encontram em diferentes locais entre Ames e Ons  uma calma vida quase-

urbana e semi-urbanamente moderna. Assim, a quem não busque em Brión apenas a 

presença ou o resíduo do passado, as aldeias de Santa Maria de Ons oferecem um mundo 

social e simbólico de intercâmbios entre mulheres e homens aparentemente sem conflitos 

reais com a “modernidade da vida” e, de outra parte, ainda rústica e “aldeamente” 

preservadas no que de fato é essencial.   

Imagine, amigo leitor, a Família de Amélia, a mãe de Manolo, marido de Angelita, pais 

de Ana e de Oscar, em Fontes Paredes. Amélia. Ei-la, velha, rija e séria mulher camponesa; 

guardiã de uma galeguicidade antiga e agonizante, vestida de negro e saudosa dos tempos da 

gaita de foles e dos moinhos. Amorosa da vida ela foi uma das pessoas com quem mais 

aprendi, e não apenas a respeito de meus assuntos de pesquisa. Com carinho ela tolera as 

modernidades com que Ana e Oscar depressa invadem recantos do segundo andar da casa e 

os ruídos das músicas que em muito pouco recordam a Galícia e, em certos momentos, até 

mesmo a Espanha. Manolo, a quem os resultados do Campeonato Espanhol de Futebol 

interessam agora bem mais do que o destino das vestes e danças galegas locais, sabe ainda 

exercer vários labores e trabalhos agropastoris. E de fato a sua ajuda é esperada, constante e 

indispensável, quando ele está em casa de volta do trabalho ou em dias sem ele fora de 

Fonteparedes. Mas este nascido-em-aldeia, hoje professor em Boiro e agricultor de horas 

vagas comparte com as esposa, Angelita, o existir entre o mais antigo como símbolo e o 

mais atual como vida valor. Ela que, não obstante, aceita com sabedoria todos os trabalhos 

devidos a uma mulher galega entre a cozinha e o quintal, mas a quem de modo algum atraem 
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mais as roupas pretas das velas.  Os dois são a melhor imagem do sujeito cultural galego em 

plena transição.  

E o que dizer da Ana e Oscar, os filhos com os olhos do desejo e do destino voltados 

para Santiago de Compostela e o que existe para além de Santiago. Jovens nascidos e 

criados na aldeia a quem uma música de rock ou o jogo do Celta com o Barcelona motivam 

muito mais do que as grandes festas patronais de todo setembro dedicadas a Santa Mínia
21

.  

Assim, uma mesma entre tantas outras casas de aldeias galegas concentra não somente 

três ou quatro gerações de familiares e integrantes de um mesmo grupo doméstico, mas 

também escolhas culturais de vida que tendo Angelita no exato meio-termo, colocam Amélia 

em dos extremos e Ana no outro. Várias vezes em conversas com os vellos, eles - e as 

mulheres mais do que os homens - exaltavam a evidente melhora das condições de trabalho 

agropastoril e de qualidade de vida caseira e comunal após a introdução algo recente e agora 

crescente de saberes e instrumentos modernos de vida e de trabalho. Isto, na mesma medida 

em que lamentavam o serem a última geração em que uma antiga e querida Galícia ainda 

poderia se reconhecer, como diante de um espelho algo mutante, mas fiel. Voltaremos a esta 

casa galega algumas linhas adiante. 

  Antes foi o tempo da broa de centeno e dos carros de vacas. Lembro que 

Carmem e Benigno - também de Fonteparedes - trabalham com o último par de vacas 

atreladas a um antigo e pesado carro de madeira. Apenas em 1950 a luz elétrica chegou a 

Ons e as feiticeiras, aqui chamadas meigas - donde a palavra “meiguice, não em Galego, 

mas em Português - de uma vez para sempre tiveram que fugir dos altos de algum monte 

onde vivem ainda, não muito longe da Amahía, os últimos cavalos selvagens da região. Há 

menos de 50 anos atravessava-se o rio Tambre de Ons para Negreira em uma balsa, uma 

dorna, no pequeno lugar que leva até hoje este mesmo nome. 
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 No entanto, às crianças das aldeias e às jovens na escola o  Concello de Brión oferece alternativas gratuitas e concretas 

de retorno à uma Galícia de antes. E ele apenas repete o que fazem quase todos os outros, independentemente do partido 

político no poder. Em escolas e em espaços culturais  em Pedrouzos são oferecidos cursos de formação em instrumentos 

tradicionais, para meninas (pandeiretas, bandolas) e para os meninos (bandolas, outros instrumentos e, sobretudo, as 

difíceis gaitas de folle), e também em cantos e danças camponeses tradicionais. Nos dias de festas patronais ou profanas, 

são as crianças e os jovens os que se vestem com os trajes galegos típicos, e tocam, cantam e bailam para os adultos e os 

vellos reverem em seus corpos e nos seus gestos o quem não vestem mais e o que não sabem mais fazer.   
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 Os primeiros sinais de uma sociedade pouco a pouco tornada mecânica e, depois, 

eletricamente moderna, coincidiram em toda a região com um último fluxo de migrantes 

para a Europa do Norte, para outras regiões mais prósperas da Espanha, e para as cidades-

polo da Galícia
22

. De fora para dentro e de longe para perto é que chegam, menos antes e 

mais agora, a paróquias aldeãs, como Santa Maria de Ons, um apelo de mão dupla. Em 

outros lugares da Espanha haverá hoje – livres das opressões do franquismo – um apelo tão 

forte não apenas à preservação, mas a um verdadeiro renascimento de tudo o que, entre o 

símbolo e a política, seja galego e traduza de uma só vez um passado afetiva e culturalmente 

vivo e uma política galegamente ativa.  

No entanto, e não apenas entre os mais jovens, o que se aspira – e isto me foi dito de 

muitas maneiras – é uma Galícia “nossa”, mas também rápida e consistentemente integrada 

no que pelo menos entre os militantes do Bloque Unido Galego – as pessoas com quem mais 

convivi – naquilo que venha a traduzir uma afirmação de um deixar de ser Galícia um 

recando do passado perdido na dobra da Espanha, e, ao lado de sua tradicionalidade 

identitário-galega, venha dialogar com o que exista de mais polêmico, da futura Comunidade 

Europeia às questões do envolvimento de espanhóis com a “Frente Polissário”, no deserto do 

Saara.  

Daí, entre as gerações em uma casa e entre as vocações culturais-e-políticas em uma 

praça, por toda a parte vive-se a dualidade entre uma “autêntica galeguicidade”, que de Vigo 

e Ourense a Linaio e Ons de Abaixo ora se sobrevaloriza como a própria substância de uma 

identidade galega, bem mais do que espanhola ou europeia – a começar pela opção do 

Galego como língua familiar, vicinal e comunitária -  ora se desdenha como um resíduo 

cultural que conspira a favor de um isolamento inútil e desusado. E, portanto, contra uma 
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 A variação histórica da população da Galícia pode ser resumida da seguinte maneira: a) entre 1860 e 1900 emigram 

sobretudo em direção às Américas cerca de 700.000 galegos, em maioria jovens entre 15 e 25 anos; b) entre 1900 e 1030 

há um grande êxodo, envolvendo cerca de 60% do crescimento vegetativo da população, com foco sobre homens e 

jovens; entre 1930 e 1940 há uma quebra no êxodo, em parte motivado por crises financeiras internacionais; d) entre 

1940 e 1950 a migração galega dirige-se agora a regiões distantes e mais prósperas da Espanha - Pais Basco, Madrid, 

Cataluña; e)  entre 1950 e 1960, com variações marcantes após este ano,  cai muito a procura das Américas (mesmo aos 

EUA), e aumenta bastante a procura por países prósperos da Europa do Norte, envolvendo cerca de 60% dos que saem 

da Galícia. Durante esse período aumenta muito a saída de mulheres solteiras. De 1980 em diante reduzem-se os fluxos 

migratórios. Entre 1970 e 1973 saem ainda em busca do “Norte” cerca de 70.000 galegos. Por outro lado, de 1980 em 

diante (conto até 1991) há um aumento real  de 170.162 pessoas na Galícia, associado também a um crescente retorno de 

migrantes, sobretudo “americanos”.  
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assumida abertura da Galícia a uma Espanha próspera, e da Espanha à Comunidade 

Europeia. A começar pela recusa em falar Galego em favor do Espanhol, e de, em 

proporções crescentes, preferir que os filhos aprendam o Inglês mais do que o “Castellan”. 

O Correio Galego ao longo de um ano quase inteiro distribuía aos domingos fitas 

cassete com fragmentos de música e de literatura galego. Tenho comigo a coleção quase 

completa até hoje. No “lado dois”, cada fita termina com uma voz de mulher que em bom 

Galego anuncia: “Estamos a construir uña Galícia como sempre ela foi, mas a cada dia 

mellor!” 

Em qualquer uma das aldeias de Ons, mas entre  ritmos e esferas diferentes, em uma 

lenta caminhada de uma hora o viajante pode encontrar casas tradicionais de pedra 

conservadas e utilizadas plenamente; casas tradicionais reformadas segundo padrões da 

arquitetura tradicional; casas modernas - quase sempre não mais de pedras, em geral 

construídas por “americanos” ou neo-residentes. 

       Ao lado das de Santa Maria de Ons, as de Santa Maria de Viceso parecem aldeias 

menos “típicas”. Há menos pedras, menos antigos hórreos, menos recantos em que parece 

que o tempo parou, como em A Igrexa. Nelas há várias casas novas, e brancas como jovens 

nuvens, como um quase cenário não-galego na Galícia. Casas assim são vistas por seus 

donos como um sinal de rompimento, de inovação e de progresso. Mas a passagem da 

cantaria para o bloco de cimento não é devida apenas a razões de apego ou não à tradição. É 

dito que em Viceso é mais barato construir uma casa nova do que reformar uma antiga, com 

pedras, lareira, e conforto moderno, como José Anton fez com a sua, em O Casal, sobre uma 

casa “arruinada”. Com o dinheiro gasto em reproduzir uma exata casa de pedras é possível 

construir uma nova, com blocos e alvenaria, bem maior e mais funcional. Assim, os motivos 

do novo se somam e as residências “modernas” branqueiam horizontes que antes eram da 

cor cinza das pedras. 

É preciso que uma antiga aldeia de casas e de cortes seja ainda  habitada por várias 

famílias do lugar, ou é necessário que famílias neo-migrantes desejem investir em preservar 

como foram as suas casas - tornadas um refúgio dos velhos ou um local de memória ou de 

veraneio  familiar - para que residências, aldeias e  paisagens mantenham por mais algum 
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tempo a vocação e a arquitetura do que se  considera em Brión a presença de uma autêntica 

herança das tradições galegas. O lento e irreversível cerco dos condomínios e as vantagens 

utilitárias das casas novas de alvenaria conspiram contra esses cenários medievais de 

capelas, hórreos e casas de cantaria.  

 Mas são elas e as aldeias que as reúnem aquilo que os turistas de fora procuram, e que 

tanto os “galeguistas” saudosos quanto um antropólogo encantado com o que vê a sua volta, 

querem fotografar e descrever.  Afinal, não é preciso ler A Câmara Clara de Roland Barthes 

para se saber por que tanto aqui quando em qualquer lugar do mundo são ranchos de palha 

em beira de poéticos rios, e velhas casas aldeãs de madeira ou pedra o que pintava Van 

Gogh e seus antecessores e herdeiros. E também o que fotografa até hoje Sebastião Salgado 

e o imitam todos nós, em lugar das casas ricas e modernas cujas imagens os seus próprios 

donos não ousam colocar como quadros nas paredes de suas residências
23

.  

Visitemos um destes lugares ruins para a vida de agora, pois já ninguém mais mora ali, 

mas excelentes para estudos de pintores e fotógrafos.             

 

A casa de Manolo Cajuso 

Voltemos às casas. Entre álbuns com fotos a cores e livros e artigos científicos de 

cientistas sociais, historiadores, arquitetos, especialistas em esta ou aquela arte, todos os 

espaços de natureza de algum modo socializados e incorporados ao mundo da cultura pela 

ação de gerações de homens, foram se seguem sendo exaustivamente desenhados, 

mapeados, fotografados, descritos e interpretados segundo esta aquela teorias. Isto vale 

sobretudo para a  aldeia rural e tradicional da Galícia: seus espaços de vecinidad, seus 

entornos de lazer, convivência, labor e trabalho, as suas casas, cada uma de suas unidades 

tradicionais, das cortes às lareiras. 

Deixo de lado em parte as respostas à pergunta: “o que caracteriza o modo tradicional 

de vida na aldeia galega, e os seus espaços internos e exteriores à casa que abriga um grupo 

doméstico também tradicionalmente rural e camponês?” E me lembro aqui de uma outra 
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 Soube que a Xunta de Galícia e outras instituições governamentais em alguns casos ajudam com financiamentos o 

restauro de casas, de hórreos e de outros pequenos e grandes “monumentos” de tradições galegas. Arquiteturas antigas e 

de velhas pedras têm preferência. 



77 

 

pergunta. Ela parte da mesma esquina da primeira, mas toma uma outra direção. Próxima, e 

às vezes convergente, mas outra. Pergunto: “como vivem agora pessoas e famílias que 

habitam casas e convivem com velhas aldeias na Galícia de hoje?” Deixo, portanto, a outros 

a descrição detalhada de como foram e ainda são algumas casas galegas tradicionais do 

passado. Quero senti-las e descrever como são vividas agora, de segunda a domingo, as 

casas das pessoas das aldeias. Deixo para outros momentos uma antropologia arqueológica 

da cultura e me dedico à descrição da experiência cultural da vida de seus habitantes aqui e 

agora.       

Ora, de uma antiga aldeia abandonada e entregue de novo à natureza, visitemos uma 

casa plenamente ocupada. Falei brevemente de sua gente linhas acima. Volto agora à 

presença de Amélia, Manolo, Angelita, Ana e Oscar, convivendo com eles e com os bichos e 

plantas da casa  momentos da vida cotidiana em Fonteparedes.   

 Se eu quiser tomar um bom exemplo de casa-de-transição em que se vive a vida real 

das aldeias nos dias de agora, dificilmente haveria melhor escolha do que a casa de Manolo, 

professor e esposo de Angelita, professora, filha de Amélia, cujo marido, falecido, foi 

alfaiate (sastre) de respeito na região, com uma ampla clientela entre os antigos do lugar. 

 Mas antes de convidá-lo a vir comigo até ela, leitor amigo, quero voltar à minha 

semiologia das moradias das aldeias em Nos, para detalhar um pouco mais o que escrevi 

antes. Entre as casas novas ou em tudo renovadas e reformadas, e as casas em inteira ruína 

há em Ons casas velhas tal como sempre foram. Há casas antigas com reformas limitadas. 

Há casas velhas com reformas amplas, mas respeitosas de estilos e detalhes, entre pedras e 

madeiras. Há casas reformadas com variações notáveis de estilo e de materiais de 

construção. Assim sendo, Situemos a casa de Amélia, Manolo, Angelita e seus dois filhos 

entre as duas últimas opções. De fato elas são agora as escolhas mais comuns.  

Comecemos por reconhecer que, nela, em um lance de 14 degraus das pedras da escada 

se passa do século XVII ao XXI. Como? Vejamos. Sobre a casinha velha que foi dos bisavôs 

de Manolo, os descendentes edificaram uma outra casa. Havia na “casa de baixo” a moradia 

tradicional da família, pobre e inteiramente camponesa então. Lá estavam e estão, 

preservadas ainda e redefinidas para os mesmos e outros usos de hoje, as cortes das vacas, o 
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mangueiro dos porcos e o refúgio das galinhas, ao lado do pequeno estábulo de ordenha e de 

cuidados das vacas.  

Do lado de fora, construído com velhas madeiras e alto, fica o alpendre da erva do 

gando no inverno. Há nele ainda espaços para a guarda de alimentos de pessoas (como as 

batatas) e dos bichos.  Tendo o alpendre como telhado, abaixo todo um amplo e bem 

aproveitado espaço protegido e coberto guarda os artefatos do trabalho:  velhos arados de 

madeira e ferro, um antigo carro de boi sem uso algum agora, e outros trastes do passado e 

do  presente que dividem com o carro moderno do professor Manolo espaços que ainda 

envolvem cestas de palhas, amontoados bem protegidos de batatas (as que sobram dos altos 

do alpendre) e ferramentas fora de uso ou ainda em uso. Bem à frente de quem desça as 

escadas de um andar (e séculos) para o outro fica um belo hórreo, reformado e ainda pronto 

para a sua carga anual de millo.  

 Enquanto Luciano e Rosa, em Ons de Abaixo, e José Moncho Ramón em O Casal, 

reformaram casas “arruinadas” para devolver a uma velha morada de pedras a aparência de 

sua perene arquitetura galega, em um lugar de moradia familiar agora separado quase por 

completo da residência de um grupo doméstico camponês, que faz da casa o lugar social da 

convivência, do lazer, do labor e do trabalho agropastoril, Amélia, Manolo e Angelita,  ao 

reformarem a casa dos seus “antigos”, deixaram toda a parte de baixo reservada ao labor e 

ao trabalho e, a de cima, ao lazer e à convivência.  

Ora, sem favor algum a opção de Manolo e Angelita é, até agora, ainda  mais frequente 

do que a de Luciano ou José Ramón nas aldeias próximas. Esta escolha de uma “dupla casa” 

no lugar onde ao tempo dos ancestrais havia uma só pequena casa camponesa dominada por 

espaços reservados aos trabalhos com as plantas e os animais,  é ainda a regra entre famílias  

aldeãs que hoje em dia vivem de uma, duas ou mesmo três das seguintes fontes de ingresso 

familiar: a) O trabalho agropastoril associado quase sempre à venda de leite.  b) O trabalho 

profissional extra-aldeia e, não raro, extra-Brión exercido por algum integrante do grupo 

doméstico. c) Os ganhos de aposentadoria de um ou mais vellos da casa.  Subamos as 

escadas 
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 O que fez Manolo?  Na reforma cara da casa ele preservou os “fora” e os “em baixo”, 

segundo os desejos, tradições e costumes das bisavós. Amélia, a mãe-avó vestida de negro e 

senhora da memória da casa e da família, reina nestes baixos de pedra, escuros e tão 

ancestrais quanto úteis. Onde outrora foi uma das cortes do gando vivem hoje as galinhas e 

os galos da casa. E foi dado a eles também o que fora algum dia a cozinha da casa velha. Ao 

lado, os porcos a serem mortos - dois a cada ano por volta de 11 de novembro - vivem em 

outro cômodo de pedras. Há um outro ainda, e depois de um espaço aberto entre as pedras da 

casa e as do muro que a separa da rua ficaram outros pequenos e atulhados cantos reservados 

para a guarda de outros velhos, quebrados, ou novos e úteis objetos e equipamentos de 

trabalho doméstico, agrícola e pastoril. Eles são também os locais dos ofícios antigos,  como 

o fazer sabão, matar e salgar os porcos, matar e preparar as galinhas, restaurar equipamentos 

manuais. O novo e o ancestral misturam-se aqui lado a lado. Amélia ainda sega os prados 

com uma velha gadanha de outros tempos, enquanto Manolo trabalha ao seu lado com uma 

foice elétrica cujo ruído tenebroso espanta as corujas, os cucos  e as fadas dos montes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélia trabalha os milhos dos animais da casa 
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 Basta passar uma porta de madeira para se estar no amplo espaço dividido entre a 

parte coberta do alpendre e da garagem do carro e de velhos apetrechos, e os vazios do meio-

quintal, meio-jardim onde, entre folhas secas do outono, Amélia seca sobre panos as 

castanhas, a nozes e as favas brancas. Tudo se mistura ali, e é isto o que separa esta casa da 

aldeia de casas na aldeia, como as de Luciano e José Ramon. Mas se formos à casa de 

Benigno e Carmen, em Fonteparedes, ou na dos Romariz, em Treze, veremos que a moradia 

de Amélia, como a dos Cambon, e mais tantas outras, estão situadas no exato meio termo 

entre casas-oficinas-de-trabalho que preservam por inteiro a arquitetura e a vocação 

camponesas, e as que, apesar do que guardam de um estilo aldeão, mal suportam uma 

galinha solitária no quintal.   

E, bem sabemos, uma segunda ordenação prática e semiótica dos espaços da casa 

separa  a moradia de Luciano das que as imobiliárias de condomínios espalham com volta de 

Pedrouzos e Ames. Agora a própria peculiaridade de cada casa se perde. Imitando de longe 

alguns estilos “clássicos”, as moradias, lado a lado são iguais em tudo. São como 

apartamentos no chão, separados por mínimos quintais higiênicos, cujos melhores espaços 

serão reservados aos brinquedos de plástico das crianças, a uma churrasqueira e aos dois 

carros da família. 

 Ao contrário, na casa de Amélia e os seus, convivem lado a lado o carro azul de 

Manolo, velhos arados, um carro de bois - que um “galego americano” cortaria com serra 

elétrica para a lareira - e algumas cestas de palha e artefatos no uso e fora dele. Por quanto 

tempo ainda o velho hórreo que em outras casas já é objeto de adorno e símbolo doméstico 

da Galícia, guardará safras de milho seco? As árvores do pomar quase invadem a horta. Uma 

parte importante dos alimentos de uma unidade doméstica que ainda resiste a abastecer a 

casa com os produtos de compra fácil (e cara) nos supermercados, ainda provém desses 

locais caseiros e de alguns labradios cultivados pelos adultos da família. À volta da casa, 

desde a entrada e subindo pela escada social, no chão ou dentro de vasos, um jardim rústico 

multiplica flores e cores. Amélia se orgulha deles, mas menos do que de suas hortaliças e 

dos frutos das árvores da família, algumas tão velhas quanto os bisavós de Manolo. 
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 Acima e além das frações da casa que ficaram fora e embaixo, entraremos juntos em 

um outro tempo da Galícia, sem sair da mesma casa. No segundo andar somem as pedras e a 

desordem do trabalho agropastoril de antanho. Nele estão as cerâmicas da indústria, os 

mármores, a pintura branca, impecável e as madeiras nobres. Eis-nos no interior de uma 

ampla casa clara, espaçosa e francamente moderna. 

 Manolo precisou elevar o pé direito do andar de baixo, utilizando concreto e tijolos, 

para construir um segundo andar. E todo ele, assentado sobre as pedras do primeiro, parece 

nada ter a ver com ele. Os banheiros e a cozinha são como seriam os melhores em Santiago 

de Compostela ou de Vigo. Não sei se com a aprovação de Amélia, Angelita baniu da 

cozinha o fogão a lenha e outros apetrechos dos fogos e usos do passado. Sobre mesas de 

trabalhos com os alimentos, feitas de mármore, entre fogões e pias, existem agora aparelhos 

elétricos modernos, ao lado de uma televisão que invade a conversa dos vivos e expulsa o 

silêncio dos mortos. Na grande sala onde se está bem menos do que na cozinha, reina uma 

televisão acoplada a aparelhos de vídeo de última geração. Manolo levou mais de meia hora 

ensinando-me segredos sobre ele. 

Escrevo aqui – e algumas delas nos reencontrarão adiante -  as palavras galegas do que 

compõe uma casa camponesa antiga, tal como Amélia me ensinava, com paciência e 

detalhes: casa, cuadras, alpendre, hórreo, palleiro ou pallal, establo, cortes, celeiro,  horno, 

bodega, eira, chimenea, lareira, escada, balcón secadero, sobrado, fallado, madureiro, 

cocina, sala, baño, cuarto.  

Não somente pela estrutura e usos da casa, mas pelo modo como se vive a casa e a vida 

cotidiana, a família de Manolo está situada a meio caminho entre a de Cambon, do outro 

lado da rua interna em Fonteparedes, e a de Luciano, cuja casa em Ons de Abaixo pode ser 

vista da janela da cozinha. Sabemos que ali não  se vive mais do criatório de vacas e da 

venda de leitem, mas ainda é dedicada uma parte importante do trabalho familiar a 

atividades agrícolas para o consumo doméstico. Eis o se que poderia considerar um grupo 

doméstico já não mais essencialmente camponês, porque não vive mais do seu exclusivo 

trabalho com a terra e, nem reproduz de segunda a domingo o seu modo tradicional ou 

mesmo modernizado de vida. Mas de maneira alguma uma unidade doméstica separada por 
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inteiro da interação entre os estudos (Ana e Oscar), os trabalhos profissionais “fora” e os 

labores típicos da casa rural galega. Amélia que o diga. Encontrei em um livro galego a 

palavra “simbiotismo” que tenta qualificar a transição de um número crescente de grupos 

domésticos das aldeias. 

Xente que obtém os ingresos na indústria ou nos servicios de villa o de 

cidade e traballa a tempo parcial na terra
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A casa de Manolo em Fonte Paredes. Séculos de  

cenários e equipamentos separam um andar do outro.  

Choveu, e as manchas na imagem são gotas na lente  

da máquina. 

 

 A “xente de Manolo” é exemplar sob este aspecto, e a palavra “simbiotismo” pode ser 

aplicada diferenciadamente às pessoas da casa, pois é ao nível das vocações culturais 

familiares e das opções pessoais no seu interior que se pode compreender o que aconteceu, o 

que está acontecendo e o que deverá acontecer. No seu todo a família de Amélia preserva 
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 Revisión das normas subsidiárias de Brión; Fase: Información Urbanística e Avance de Planejamento, tomo 1, 

Consultoria Galega, Memória, Santiago, 1983, pg. 72. 
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com graus variáveis de empenho e fervor, uma guarda das tradições galegas, a começar pelo 

fato de falarem todos o galego e em galego em casa, na aldeia e fora dela, sempre que 

possível.  

Mas esta vocação de galeguicidade cada vez mais interage com uma franquia cultural 

que liga nos seus desejos de busca de conhecimento e novidades, os acontecimentos e os 

significados que saltem da Galícia à Espanha e dele à Europa, ao mundo inteiro. Vivendo em 

uma mesma casa, cada vez mais Ana e Amélia, Oscar e Manolo compartem padrões 

culturais da vida diferentes e irreversíveis. Amélia, se puder haverá de querer ser sepultada 

com vestes negras e  com o seu companheiro chapéu de palhas. O mesmo que Ana não 

coloca na cabeça nem nos dias do Antróido - o Carnaval da Galícia. Ana  não quis aprender 

gaita de fole ou a pandeireta e, moradora socializada em uma aldeia galega, quando for a 

jovem que começa a ser, terá mais CD‟s de música espanhola e internacional do que do 

Milladoiro  e de Fuxan os Ventos.  Oscar, jovem centroavante exemplar da equipe regional 

de futebol, dedica aos treinos no campo do Compostela Futebol Clube o seu melhor tempo 

de vida. E foi uma suprema glória para a família o fato de que ele haver saltado de uma 

equipe de Ons e de Brión para uma que representa em Santiago de Compostela toda a 

Galícia. No seu todo, mas também na pequena geografia de seus caminhos reais é em e entre 

pessoas, sujeitos sociais e atores culturais concretos que aquilo a que damos o nome de 

mudança cultural (um velho termo ainda útil) está sempre acontecendo.  

Aqui estão as suas raízes, mas também as razões da vida presente, pelo menos na 

metade familiar que começa em Amélia e vai a Angelita e Manolo. Uma razão prática a la 

Marshall Shallins poderia haver orientado a maior parte das escolhas  do casal. Ao contrário 

dos neo-moradores das aldeias, ela possui ainda terras aproveitáveis no lugar. Amélia é uma 

vella - como ela diz de si, entre sorrisos - plenamente ativa, como tantas outras mulheres já 

com netos crescidos em Brión, Negreira e A Baña. Angelita é dona e ama de casa em tempo 

integral. Manolo, professor em Boiro, encontra sempre tempos diários e de dias festivos, 

além dos do fim de semana, para dedicar-se aos trabalhos de casa e do campo. Vivendo de 

salários e pensões a família acrescenta ganhos com a agropecuária doméstica de pequena 
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escala, porque não é pouca a economia feita com a produção própria de carnes (galinhas e 

porcos), ervas e vegetais.  

 Seriam também simbólica e afetiva, como um tributo a um marido e pai morto, que 

nem labrego era, mas um sastre, a escolha de deixar a velha casa do andar de baixo  quase 

intacta, com cozinhas transformadas em galinheiros e com o velho forno derrubado para dar 

lugar à escada de serviços, que une dois andares e quatro séculos? Ou será que uma razão 

prática dividiu com sabedoria a casa da camponesa no andar de baixo e a casa do professor, 

da esposa com estudos e dos filhos estudantes e informatizados, no andar de cima?  

Devo lembrar uma vez mais que de uma maneira diferente do que se vê no mundo rural 

da França, da Itália e, bem mais ainda, da Inglaterra, o campo galego é intensamente 

habitado e trabalhado por unidades familiares tipicamente camponesas. Lembro os campos 

de agricultura e pecuária da Ânglia, na Inglaterra, ou da Úmbria, na Itália, por onde passei 

várias vezes. As pequenas aldeias ao redor de Cambridge eram povoados de ricas casas 

típicas, muitas com custosos e elaborados telhados de palha. Os caminhos bem cuidados de 

modo que pessoas a pé, de carro ou a cavalo trafegassem sem problemas. Os jardins 

sumamente tratados, com os gramados impecáveis e muitas flores, embora eu tenha vivido 

dois meses em Cambridge durante um inverno. Mas os campos eram todos vazios de 

pessoas. Soube que empresas contratadas enviavam máquinas que em algumas horas faziam 

o trabalho necessário. Pouca coisa nas casas sugeria serem moradas camponesas, embora 

“no campo”. Creio que em não muito tempo algo semelhante começará a acontecer nas 

“terras altas” e nas “terras baixas” da Galícia. 

No entanto, por agora em quase todo “País dos Galegos” é bem o contrário o que se vê. 

Os campos de gado ou lavoura são continuamente ocupados por mulheres e homens no 

trabalho diário. E as casas, pobres de jardins e sem nenhum gramado, são, vimos já,  

oficinas-de-trabalho.  

O andar de baixo e o quintal da casa de Manolo em Fonteparedes é o seu retrato fiel. 

Falta ali apenas o estábulo que em outras propriedades quase encosta na casa, e que submete 

o odor das poucas flores do quintal ao aroma rude e acre da mistura das fezes com a urina do 
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gado, aproveitada integralmente para o purim que fertiliza a terra onde cresce a  erva que as 

vacas consomem para produzir até 60 litros de leite ao dia. 

 Amélia olha Ana estudando na mesa da cozinha e sabe que bem menos do que 

Angelita, ela não será mais a mulher galega-aldeã que ainda vai aos montes segar toxos com 

a gadanha, e nem mesmo a mulher que recusa o negro das roupas e não sega nem lavra, mas 

ainda faz broas típicas no forno e toma conta da maior parte dos cuidados do andar de cima 

da casa. Os dois homens e as três mulheres vivem juntos nos tempos e espaços da vida que 

compartem, cada um e cada uma a sua era e, nela, os seus lugares.  

Quando conversamos um dia na cozinha, Amélia e Angelita disseram, com fatos e 

números, que quase seria mais rentável dedicar a energia do trabalho familiar a outros 

encargos, abandonando de vez todas as atividades ainda propriamente rurais. Outros 

poderiam ser os ganhos e, como um número crescente de grupos domésticos ainda ou já 

residentes em aldeias, mas em nada camponeses, talvez seja mais prático e econômico fazer 

as compras da casa em um supermercado em Negreira. Mas acontece que entre cada inverno 

e verão a fração adulta da família sabe que produz no andar de baixo da casa algo bem além 

do que apenas alguns comestíveis frutos da terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O andar de baixo ,a  guarda dos trastes  

e das  memórias 
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 Não faltará muito para que os campos e montes da Amahia  fiquem mais próximos do 

mundo rural da Ânglia do que o da Galícia de hoje, ainda. O destino das famílias 

camponesas talvez venha a ser, no seu limite mais próximo, como o de Xosé Amâncio, de 

Negreira, uma das pessoas que mais me ajudaram em todo o correr da pesquisa. Ele, nascido 

e criado em uma aldeia, vive hoje com a esposa, Lola, em um segundo andar de um pequeno 

edifício do centro de Negreira. Ele é professor, escreve e tem livros publicados, sonha fazer 

uma pós-graduação em História e Lola uma exímia modista e professora de corte-e-

costura
25

. O retorno a uma aldeia seria um passo quase tão urbano quanto ir viver em A 

Coruña ou em Santiago de Compostela. Seria fazer como alguns professores da própria 

Universidade de Santiago, que tão logo podem deixam um pequeno apartamento em 

Santiago e compram e reformam uma casa antiga, ou mandam construir, com janelas que se 

abram a vistas de verde por todos os lados, uma casa moderna e funcional.  

Não por acaso li e reli nesses dias uma passagem  de uma Elegia de Duino, de Rainer 

Maria Rilke, em um dos poucos livros não-galegos que trouxe para Nos comigo.  

Resta-nos, quem sabe 

A árvore de alguma colina, que podemos rever 

Cada dia; resta-nos a rua de ontem 

E o apreço cotidiano de algum hábito 

Que e apegou a nós e permaneceu
26

. 

  

A Mãe Vaca 
 

 Em um livro muito conhecido: Vacas, porcos, guerras bruxas, Marvin Harris usou 

estas mesmas palavras: “a mãe vaca” como título de um dos capítulos. Contra antropólogos 

da razão simbólica ele pretendida demonstrar ao longo dos capítulos do livro, que existem 

sempre razões práticas e funcionalmente materiais, condutoras das escolhas da economia e 

de ecologia de subsistência de qualquer grupo humano, para que ele proceda desta ou 

daquela maneira. Para que ele transforme e uma maneira usual de proceder em um padrão de 
                                                           
25

 Dados sobre o trabalho. Em 1996 havia em Brión 33% de pessoas “paradas”, 5% de pensionistas, 24% de “amas de 

casa”, 20% de estudantes e 18% de crianças antes de idade escolar. De cada 100 pessoas em idade de trabalho 12,8% 

estavam desempregadas. Embora os olhos de um pesquisador em busca do “mundo camponês nas aldeias da Galícia” 

queiram negar este fato, apenas 519 pessoas do total ativo dedicam-se à agricultura (e à pecuária leiteira), o que 

representa 8% da população local. Eram 11% cinco anos atrás. Eram 31% há dez anos atrás. Altamira, op. cit. pg. 11. 
26

. Rainer Maria Rilke, Elegia de Duino n. 6.  
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cultura tornado uma tradição cujas explicações para o próprio grupo social praticante podem 

tomar um rosto mítico, místico, religioso, mas cujos motivos reais serão sempre 

determinados por alguma solução eco-utilitária a um problema seja de subsistência material 

das pessoas e famílias, seja de ordenação e legitimação do próprio grupo humano.   

 Em A mãe vaca Marvin Harris acumulou argumentos e dados para demonstrar que 

aquém e além das pretensas razões sociais, simbólicas ou religiosas - sempre lembradas 

como os fundamentos culturais do “culto da vaca” entre os indianos hinduístas – mas não 

entre os cristãos e muçulmanos – pessoas humanas passam fome e são cronicamente 

carentes de proteínas, enquanto vacas são cuidadas com desvelo, nunca mortas e comidas e 

são ritualmente cultuadas, porque s seu ver agir assim representa uma estratégia ecológico-

econômica de milenar e extrema sabedoria. Tudo o que há de mito e nos cultos ao redor da 

vaca apenas serve a preservar uma série de preceitos de teor utilitário que simbolicamente 

reveste-se de palavras e gestos sagrados.  

 Quero usar aqui o mesmo nome: “A mãe vaca” em parte porque entre a Índia vedanta 

e a Galícia cristã vejo algumas razões semelhantes; em parte porque encontro lá e cá motivos 

opostos. Aqui vacas leiteiras holandesas são tratadas com um enorme cuidado. Os médicos 

familiares desses que vêm em casa atender seus enfermos não existem mais. Mas os 

veterinários a domicílio multiplicam-se e visitam regular e contratualmente cada propriedade 

rural. Vacas e seus cuidados envolvem um complexo sistema de atividades, em alguma parte 

já sumariamente descrito por mim. Um conjunto de atos e cuidados que dependendo da 

quantidade de animais pode ocupar um grupo doméstico de quatro a seis pessoas da manhã 

cedo até os escuros da noite.  

 Mas as próprias pessoas que se dedicam a um desvelado cuidado com as suas vacas, 

reconhecem que a sua breve vida é infeliz. E elas bem melhor viveriam, se soltas nos pastos, 

como as antigas vacas do país. Raramente as vacas saem dos estábulos para curtas incursões 

nas praderas. Comem alimentos escolhidos e tratados para gerarem filhos se derramarem em 

leite. Vivem poucos anos, e quando já não compensa mais o seu trato, porque quando velhas 

reduzem muito a produção diária do leite, são enviadas para o corte. Fora cães e gatos todos 

os outros animais criados são vendidos para o corte, ou são mortos para o consumo familiar. 
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Bois são vendidos para serem sacrificados aos sete anos, ou antes, e a “ternera galega” é  

morta antes dos oito meses de vida. Vida breve, carne tenra
27

.  

 Tomemos um exemplo. A “família Romariz” é proprietária de alguns terrenos de 

prados e labradios, todos eles pequenos, com poucos ferrados e  espalhados ao redor 

próximo ou distante da aldeia. A parcela até onde fomos ontem e onde Romariz gasta, a cada 

vez que aduba quatro inteiros cubos de purim, possui 9.000 m2. Fora os prados da 

propriedade a família arrenda um ou dois outros. Em média cada prado tratado para a 

produção de erva para o gando abarca por volta de um hectare. E um hectare de boa erva é 

o que em média come uma vaca leiteira na região. Romariz diz que em áreas de melhores 

terras, como em Viceso, um hectare de pasto chega para duas e até duas-e-meia vacas, o que 

representa uma rentabilidade admirável. Dois ferrados de erva colhida alimentam mais ou 

menos 15 vacas em um dia
28

. Para manter as suas 17 vacas, a família Romariz precisa 

trabalhar em algo como 13 a 17 hectares de boas terras de boa erva. Também por isso 

apenas os muito ricos criam cavalos, um raro luxo hoje em dia. Eles custam caro e gastam 

muito. Por isso o gado macho é vendido e os bezerros morrem cedo. Na região apenas em 

algumas áreas de montes bestas – cavalos semi-selvagens - são criados soltos. Em toda a 

comarca há raros criadores com mais de 40 ou 50 vacas. 

 Para tratarem e viverem da venda do leite de 17 vacas as três pessoas da  família 

trabalham dias quase inteiros, todos os dias, fora o domingo, quando apenas tratam das vacas 

e as muxem. Não devemos esquecer que também o trabalho mais pesado de agricultura 

sazonal é destinado ao sustento do gado. 

 De uma pessoa adestrada uma vaca exige cerca de meia hora de trabalho por dia. Dez 

vacas consomem cinco horas, e vinte vacas consomem dez horas de trabalho exclusivo. Mas 

                                                           
27

. Como regra geral, todas as vacas em condições, de uma propriedade, são paridas uma vez ao ano. No entanto, são 

raras as explotaciones  onde a planta gandeira aumenta de fato. Na casa de Romariz em 1992 apenas uma bezerra esta 

sendo criada para somar-se ao plantel. Um bezerro desmamado vendido na porta da propriedade vale de 9 a 15 mil 

pesetas. Os compradores, criadores para matadouros, criam-nas até os sete meses, mais ou menos, quando os(as) 

novilhos(as) valem pelo peso eu possuem e  pela qualidade da sua carne. Para a venda como carne um boi ou uma vaca 

“do pais” valem mais do que uma novilha ou um novilho de raça leiteira. Por volta dos set4 meses um boi vale cerca de 

90 mil pesetas. Uma vaca de  leite parida e boa produtora de  leite vale entre 200 e 250 mil pesetas. Uma vaca leiteira de 

notável produção pode valer bem mais. (Informações de Romariz).  
28

 Dimensão das explotacións s no ano de 1972, após a concentração fundiária estabelecida pelo Governo. Menores de  

0,5 ha: 131 propriedades; entre 0,5 e 0,9 ha: 140; de 1 a 1,9 ha:  260; de 2 a 4,9 ha:  402; de 5 a 9,9 ha:  277: de 10 a 

19,9: 127: de 20 a 49,9 ha: 24; de 50 a 99,9 ha: 2; maior de 100 ha: uma 
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durante o ano todo somam-se a estas horas as dos diferentes outros labores e trabalhos na 

casa, na horta, nas leiras dos labradios e, com menor frequência, nos montes. Assim, é fácil 

calcular que uma família com três pessoas ativas precisa trabalhar uma média de oito a dez 

horas por dia para manter produtiva todo o ano uma propriedade familiar com quinze vacas 

leiteiras.  

 Os grupos domésticos que vivem da venda de leite e, de maneira complementar, de 

bezerros, estão o tempo todo ocupados com o trato direto ou indireto do seu plantel. 

Sabemos já que o sistema-vaca é dividido diariamente em atividades internas e externas ao 

entorno da casa.  

 As atividades internas são vividas entre as cortes e o estábulo. Elas começam pela 

nutrição das vacas, alimentadas de duas a três vezes ao dia. Cedo, pela manhã elas recebem 

o pienso. Mais tarde, no meio da manhã, comem uma ração mais generosa de erva que terá 

sido colhida no prado, antes. No cair da tarde, enquanto são ordenhadas, recebem uma outra 

ração de erva e, às vezes, mesmo fora do inverno, uma porção de feno. Esta dieta alimentar 

varia com as estações e de uma para outra propriedade. Duas vezes ao dia os bezerros são 

alimentados com leite.  

 A ordenha é realizada duas ao dia, e é um dos poucos trabalhos que não respeita 

domingos e dias santos. Vacas são muxidas entre intervalos de doze horas. Em quase todas 

as propriedades dedicadas com exclusividade ou preferência ã venda do leite, o 

processamento é mecânico e o seu é um grande tanque refrigerado. Nos tanques-padrão 

cabem até 500 litros, mas é raro que esta marca seja atingida em um dia. 

 Ao final de um dia de trabalhos os estábulos são lavados com abundância de água. 

Quase todos os estábulos são montados sobre reservatórios que recebem todos os dias a sua 

porção de água, resíduos de alimentos, urina e fezes do gado. O asseio diário do estábulo 

completa-se com  os cuidados com as camas das vacas, em geral feitas ainda com toxos 

colhidos nos montes. 

 As atividades externas envolvem trabalhos diários semanais, esporádicos e sazonais. 

Todos os dias é preciso ir ao prado para segar a erva - cerca de um ferrado diário para vinte 
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vacas - edificar os pequenos montes de capim  cortado, reuni-los nos remolques dos tratores 

e levá-los do prado ao estábulo. 

    Em algumas propriedades leiteiras que conservam praderas, de tempos em 

tempos vacas são levadas a pastar ao ar livre, e para tomarem um pouco do raro sol da 

Galícia. E o ciclo completo dos trabalhos com a terra estende-se ao preparo do terreno, 

plantio, adubação com purim, e outros cuidados com a manutenção da qualidade da erva de 

prados e de praderas. Ele vai ainda até o ciclo completo do cultivo de millo ou de outras 

forrageiras para a alimentação do gado, sobretudo durante o inverno. E estende-se ao 

preparo do feno para os meses frios, uma atividade que demanda longos dias de trabalho de 

toda uma equipe doméstica.  

 As atividades externas costumam aumentar durante o outono, envolvendo os 

preparativos para os meses frios e muito chuvosos do inverno. E, claro, costumam diminuir 

durante o inverno. 

 A vaca retribui a tais cuidados produzindo leite pelo menos durante dez meses de 

cada ano, e através de um período que não deve ser menor de dez a doze anos e quase nunca 

vai a mais de dezoito e vinte.   Uma vaca produz uma média de 15 litros de leite-dia, sendo 

ordenhada duas vezes ao dia. De acordo com o teor de gordura e a qualidade derivada, um 

litro de leite vale entre 28 e 40 pesetas, sendo quase todo o leite da região vendido à 

Cooperativa FEIRACO. Assim sendo, dez vacas comuns geram 150 litros de leite ao dia, e 

300 em dois dias, quando passa o caminhão a recolher o leite resfriado. Colocada a média do 

leite em algo por volta de 33 centavos de peseta, são 9.900 pesetas por dois dias, e uma soma 

próxima a 150.000 pesetas por mês. Com dezessete vacas - supondo-se que em média duas a 

três por diversos motivos não produzem leite ao ano, somando-se os meses improdutivos de 

cada uma - a família Romariz obtém pelo leite algo ao redor de 250.000 pesetas ao mês. 

Devem ser descontados deste montante o valor dos insumos, vários e caros, e somados os 

ganhos com a venda de bezerros e vacas leiteiras não mais produtivas. Com os últimos - e 

localmente amaldiçoados - acordos de cotas da Comunidade Europeia, o leite baixou nos 

últimos anos de 50 a 40 pesetas para 18 e 20 pesetas.  
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 É sobretudo no trato do gado que a organização do grupo doméstico para o trabalho 

pode ser compreendido com uma maior evidência. De modo geral sabemos já que estão 

envolvidas nas atividades de agricultura e pecuária o casal de adultos e um ou mais vellos, 

quase sempre pais de um dos cônjuges. As mulheres acumulam as atividades domésticas 

com as agropastoris. E é dito que não há lugar do mundo em que a mulher trabalhe tanto e 

com mais vontade, de moza à vella, como no mundo rural galego. Mas é dito também que 

não há outro lugar em que ela seja tão ativa e altivamente equiparada ao homem na toma de 

decisões. Mesmo quando já com pensões pagas pelo governo espanhol, avôs e avós seguem 

trabalhando por vários anos, dentro e fora da casa. Apenas uma pessoa muito idosa ou 

enferma estará afastada de labores e trabalhos. Alguns vellos de Ons disseram-me repetidas 

vezes que o lazer do homem é o labor com a terra. 

 Vimos que hoje em dia crianças e adolescentes em idade escolar estão dispensados, 

até porque suas obrigações nas escolas da região lhes tomam o dia inteiro. Jovens em um 

número crescente saem das escolas locais para estudar nas cidades. Raramente voltam e um 

jovem “retornado” ao trabalho junto com os seus pais e avós é uma rara exceção. Alguns 

vellos dizem que antes eles os adultos, as crianças e os jovens trabalhavam juntos como uma 

equipe camponesa corporada para manter unida e alimentada a família aldeã. Agora os 

velhos trabalham enquanto podem, e inúmeras mulheres e homens com mais de setenta anos 

trabalham todos os dias para que as crianças possam estudar e para que os jovens possam 

“conseguir uma carreira”, possam casar-fora e logrem inaugurar uma outra uma unidade 

familiar livre do trabalho com a terra e o gado. E distante da aldeia, no maior e talvez mais 

desejado número de casos.             

  A mecanização crescente do agro torna possível ampliar ganhos e reduzir esforços do 

corpo. Mas, feitas as contas das horas do dia a dia, o tempo e a intensidade dedicados à  

produção dos ganhos do grupo doméstico variam pouco. Imagino no entanto que de agora 

em diante uma modernização tecnológica do campo começará  alterar com rapidez as 

relações de trabalho no campo galego.  

Algumas informações de pessoal técnico da Extensión Agrária  atualizam para melhor 

os números e as cifras.  Na comarca coberta pela Extensión – Ames, Brión, Negreira e A 
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Baña - a família média efetivamente ocupada no trabalho com o gando durante todo o dia é 

de 1,8 pessoas. A elas se somam outras, em variados tempos parciais.  Em uma unidad de 

explotación típica, com a ajuda complementar de outros integrantes de equipe doméstica um 

par de adultos dedicados por inteiro ao cuidado do gado, pode chegar a se ocupar com 

proveito de vinte vacas. Sem que isto seja uma regra, o número de residentes ativos em uma 

casa é mais ou menos proporcional ao número de vacas no curral.  

 A propriedade agropastoril pequena, cuja economia depende apenas do gado e da 

venda do leite - sem outros ganhos agrícolas complementares, sem venda de madeira dos 

montes, sem pensión de um ou dois velhos, e sem adultos agregados a atividades 

profissionais – tem a sua qualidade de vida ameaçada quando com um número maior do que  

quatro a cinco pessoas.  

 E é Mita, da Extensión Rural, quem lembra uma vez mais que em toda Galícia rural 

“a família ideal de mais de quatro ou cinco pessoas na aldeia, é a que tem vinte vacas no 

estábulo, dois velhos jubilados e um filho na América”. Ainda há produtores rurais 

considerados como “pobres”, mas já não são mais reconhecidas na região famílias ou 

pessoas “muito pobres”. Bem sabemos a vida frugal e simples combina com a tradição 

camponesa. A indigência não. Hoje em dia o que preserva a estabilidade financeira a uma 

família aldeã não é mais o exclusivo trabalho agropastoril. As propriedades rurais reduzem 

as suas terras, inclusive através de ancestrais costumes de herança. E dado o valor da terra e 

o preço crescente dos insumos, são muito raros os casos de grupos domésticos que venham a 

comprar terras e aumentar de maneira significativa o plantel de suas vacas.  Um  dos 

moradores de Salaño Grande é coproprietário de um dos bares mais conhecidos na Rua do 

Franco, o Bar Paris
29vi

. Ele é um dos que me lembrava que hoje em dia é mais rentável 

investir em um pequeno negócio em Negreira do que em muitos ferrados de terra na 

Amahía. 

                                                           
29

. Este é o nome do primeiro bar da conhecida Rua do Franco: “Bar Paris”.  Muito acima e já próximo à Catedral de 

Santiago de Compostela fica o “Bar Dakar”. Todos os anos os estudantes universitários promovem uma nova edição do 

já famoso “Rallie Paris-Dakar”. Há pôsteres e inscrições oficiais de equipes. A prova consiste em as equipes 

percorrerem os diversos (e muitos) bares da rua, bebendo a dose devida em cada um e realizando provas individuais ou 

coletivas de destreza, em que à dificuldade crescente dos desafios soma-se ao acúmulo etílico dos participantes. Quando 

eu ia ao Bar Paris tomava uma copa de vino por conta da casa, enquanto comentava jogos de futebol com o dono. Mas 

se pedisse outra qualquer coisa, pagava.   
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 No seu dizer entre realista e brincalhão a respeito do que trás de fato prosperidade e 

felicidade a uma família aldeã, Mita tem alguma razão. E dona Carmem Manoela Maria, 

esposa do vello señor Cambon e mãe de José Cambon, em cuja casa vivem e trabalham, 

confirma. Longe do campo e distante de uma vida camponesa de aldeia um jovem 

razoavelmente “bem empregado” pode ganhar entre 180 e 250 mil pesetas. Este valor 

equivale ao que produzem entre quinze e vinte vacas, e ocupa dias inteiros um par ou uma 

trinca de vellos, para quem o trabalho com plantas e vacas é ainda a melhor e mais digna 

ocupação da vida. Para eles, os velhos camponeses sem dúvida; para os filhos, talvez, para 

os netos, jamais.  

 Terão algum nome conhecido e pronunciado com ternura as milhares de milhares de 

vacas que perambulam livres, mas magras e sujas, pelas ruas das cidades da Índia? Em sua 

longa vida de seres entre o animal terreno e a imagem de um deus, reconhecerão os mesmos 

gestos de afeto que vi serem repetidos tantas vezes entre as aldeias de Ons e em outras da 

Galícia?  Lá, as vacas, seres de cultos e livres da morte para alimentarem homens e 

mulheres, são animais sacralizados cujas bostas algumas vezes os fiéis mais fervorosos 

esfregam no rosto, como um sumo sagrado, morrem em serena velhice. Mas quando lhes 

sobrevém a velhice morrem a um canto, abandonadas. 

 Marvin Harris fez um esforço compreensível - desde o seu materialista ponto de vista 

- para demonstrar que o indiano, do pária mendigo ao Mahatma Gandhi -  que até o final de 

sua vida defendeu “o culto da vaca” na Índia – ao imaginar que  quando se cultua a vaca 

como um ser sagrado e se a trata com direitos negados aos humanos intocáveis, na verdade 

se está apenas retocando com símbolos e preceitos religiosos uma lógica econômica cuja 

razão última é pragmática e utilitária em tudo. Poupando a vaca o indiano investe com uma 

clara economia racional de mínimos vitais, ainda que nem sempre consciente.  

 Em Ons pelo menos os vellos e, mais ainda, as vellas, entregues aos trabalhos com o 

gando lamentavam a maneira como as vacas são tratadas hoje em dia. Cada uma delas tem 

um nome, e algumas mulheres eram capazes de descrever maneiras peculiares de ser de cada 

vaca. Em algumas explotacións cada vaca tem um lugar próprio no computador da casa, 

tanto quanto no cadastro do veterinário. No entanto, sabem todos e dizem alguns que a 
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forma moderna de produção de carne e de leite transformou esses ternos animais em 

unidades fabris de pura e exaustiva produção. Uma vida farta, mas aprisionada e rotineira, 

sem sequer o direito ao carinho do macho. E uma vida muito curta, mesmo quando tão bem 

cuidada. Ou talvez por isso mesmo.  

 

A Malla do Trigo 

 

 Entre vinte e duas e vinte e sete casas em outro tempos próximos tiveram acesos os  

seus fogos a lenha e as suas lareiras. Há dez apenas agora, mas nem por isso deixaram as 

vizinhas de Luciano e Rosa de convocar parentes e vecinos  para  mallar o trigo, um meio-

trabalho, meio-rito que desaparece depressa das aldeias. 

 Cheguei terreno da casa da malla quando ela já havia começado. É em uma casa 

grande de muros altos com o quintal amplo dando para um pequeno bosque, e mais um alto 

e quase majestoso  hórreo junto a grandes portões pintados de verde, coisa rara por aqui. 

 Havia no trabalho da malla mulheres e homens adultos e velhos, jovens e até 

crianças. Estavam ali os donos da propriedade e alguns vizinhos e parentes convocados para 

ajudar, chegados por conta própria, ou curiosos como eu. Somaram-se a eles dois 

“brasileiros”, galegos parentes dos donos, residentes no Brasil e em visita ao “País”; e mais 

Carmiña, a cubana que vive em outros cômodos de nossa casinha em Fonteparedes. Não tão 

eficientes como os outros, afeitos ao ofício, mas bem melhores do que eu, os “de fora” 

acabam ajudando e, como posso, eu também. 

 Todo o trabalho foi feito à volta de uma máquina acionada por um trator. Ao lado de 

dois altos montes de trigo e um de centeio o dono do serviço aciona motor, e as mulheres e 

um rapaz colocam na máquina, aos punhados, feixes de trigo e, depois, de centeio. Muito 

depressa a maquina separa os grãos das palhas, enquanto e uma mulher vestida de negro e 

chapéu de palha ampara em um grande saco de papelão grosso os grãos que caem fora. Do 

lado oposto a máquina vomita a palha que outros homens, armados de forquilha, empilham. 

Ele vai ser dado como feno ao gado, depois de processado. 

 Tudo acontecia a um ritmo muito apressado. E em um intervalo do trabalho, um dos 

homens explicava que a máquina trouxe grandes benefícios, mas que o preço deles é terem 
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os homens que s submeterem ao seu ritmo. Vi mais tarde a mesma coisa acontecer no 

encillado do millo. Quando o trabalho terminou no quintal, fomos juntos com o trator e a 

máquina a uma leira, onde uma outra equipe moía cerca de dez ferrados de centeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No alto do monte de palhas de trigo duas mulheres 

da casa ajudam no trabalho. Os homens respondem 

pelo que se faz junto ao trator. 

 

 A malla do trigo, assim como o encillado do millo  constituem hoje um raro exemplo 

de trabalho comunal sobrevivente. Um trabalho sazonal realizado quase sempre uma única 

vez ao ano, em um ou dois dias, e que por algumas horas de uma  manhã e uma tarde amplia 

bastante o tamanho da pequena equipe doméstica entregue aos cuidados do gado e da 

lavoura. Mesmo sendo feito em um ritmo ligeiro, submetido à pressa da máquina atrelada ao 

trator, não deixava de haver um certo ar de festa e mesmo de brincadeiras. E, mais ainda, 

porque entre os dois “brasileiros”, a cubana e eu, desta vez havia “xente de fora”. Quando o 

trabalho terminou o dono da casa trouxe e serviu a todos cerveja e orujo. Todas as mulheres 
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recusaram as bebidas e quase todos os homens - inclusive eu - tomaram uma das duas 

bebidas... ou as duas. 

 Lembro agora a cuidadosa descrição de Malla do Trigo feita por Emília Castro Bazan 

em seu notável romance, Pazos de Ulloa. Em tempos do passado, mas também de 

oligarquias, de concentração da propriedade fundiária e de fame entre os pobres camponeses 

labregos, o serviço na malla concentrava um número muito grande de pessoas da aldeia e de 

aldeias vecinas. Era então feito sem o uso de máquinas e com o equipamento rústico de 

madeira e ferro, conduzido pelos corpos de homens e de mulheres e submetido aos seus 

ritmos. Os diferentes ofícios de labor e de  trabalho na malla e no tratar das pessoas vindas 

para a ajuda, reuniam em um dia especial toda uma grande vizinhança. Imagino, pelo que li 

e  ouvi contar que era também em dias de labor-e-lazer, de trabalho-e-festa como os da 

malla do trigo, do centeno e do liño, que as moças e os rapazes de então bailariam as danças 

que hoje os bisnetos aprendem nas escolas e nos centros culturais, vestidos com os trajes 

típicos que hoje apenas desfilam nas ruas de Santiago de Compostela por ocasião dos dias da 

Festa do Apostol, no final de cada mês de julho. Imagino também que terão florescido 

nessas noites de trabalho e festa, alguns afetuosos momentos de ternura pública ou oculta 

entre rapazes galegos, baixos e de lisos cabelos negros, e moças de rosto franco e escuros 

olhos de perdidas origens celtas ou outras.  

 Agora, ao contrário, o trabalho é rápido e a “festa” mais apressada ainda. Toma-se 

depressa a bebida ofertada, comenta-se o que já se sabe e sempre soube, e em pouco tempo 

cada pessoa ou cada fração de família toma o rumo de sua casa. 

 Dois homens com o terceiro copo de cerveja nas mãos falam sobre máquinas. Contam 

de enormes máquinas, completas e em tudo automáticas. De dentro de uma cabine 

climatizada um homem ou uma mulher alcançam fazer sozinhos todo o trabalho que a 

equipe acabou de realizar. Elas entram trigais adentro, colhem os pendões da planta, 

separam grãos e palhas e deixam a palha empilhada em blocos, pronta para os seus usos. 

Separam os grãos limpos e ensacados. Logo a seguir instala-se aqui uma pequena polêmica 

sobre as vantagens e as perdas das máquinas.  Mágicas máquinas de mallas rápidas, 

eficientes e solitárias. Mas então virá o tempo em que o trabalho como rito entre vecinos não 
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reunirá à volta do trigal sequer um casal de velhos. Haverá ali, entre os ruídos do motor, os 

silêncios do campo deserto e o piar de um cuco longe, assustado em alguma árvore de um 

bosque próximo. E mais um manobrista habilidoso contratado por um “dono” que o vigia de 

perto, porque paga caro cada hora de serviço. 

A conversa breve dos homens entre copos de cerveja se amplia, e eu mesmo participo 

dela. Em nada ela deve ser diferente da que anos atrás alguns velhos camponeses da Ânglia 

terão conversado, quando desde as cidades industriais da Inglaterra esses instrumentos terão 

chegado para ficar, para expulsarem os muitos braços das longas horas de trabalho, e 

também alguns cantos e algumas danças entre as horas de celebração depois do trabalho 

coletivo. E o mais velho dos que bebem e conversam repete o que todos sabem: os vellos 

envelhecem e morrem; os adultos fogem como podem do trabalho braçal que aprenderam 

com os pai e agora querem esquecer; os jovens migram porque não há trabalho aqui que os 

sustente, e porque o que eles aprendem na escola mal cabe em Santiago, quanto mais , em 

Brión.  

Nota sobre os “brasileiros”: Eles estão por alguns dias de retorno de férias a Santa 

Maria de Ons. Um deles veio com a esposa, carioca como eu, e me diz que tem duas filhas. 

Uma é médica e a outra veterinária. Ele se apressa em dizer que se envolveu no ramo “dos 

negócios da madeira” e ficou rico, ou quase. Tem um sítio em alguma cidade vizinha ao Rio 

de Janeiro e uma casa com cinco suítes e oito banheiros na Quinta da Boa Vista. “Para que 

tantos?” Perguntariam os sábios vellos das casas de pedra e um único banheiro em  Ons de 

Abaixo?       

 

Trabalho dos homens, as mulheres no trabalho 

 Sabemos desde uma bem anterior nota de rodapé, que as pessoas diretamente 

ocupadas com as atividades de agricultura e pecuária são apenas 5%. Eram 11% cinco anos 

atrás. Eram 31% dez anos atrás. Como em outros últimos e cada vez mais raros lugares da 

Europa, na Galícia os homens e as mulheres trabalham juntos no campo e dividem ao longo 

de um dia labores e serviços ora iguais, ora diferentes.  Até onde conheço - e não conheço 

tanto - em poucos lugares da própria Espanha, equipes de casais camponeses, acompanhados 
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de outras pessoas, homens e mulheres, passam o dia juntos em atividades braçais – mesmo 

quando com o auxílio de máquinas - tão próximas, e como uma tão grande intensidade. 

 Voltemos por um momento a malla do trigo. Deixemos que ela nos traga um retrato 

mais fiel das proximidades e divisões do trabalho. 

1.  O dono do trator e dirigente da malla dava as ordens, enquanto dirigia a 

máquina. 

2.  Os homens recebiam da máquina e empilhavam com os forcados a 

palhas em grãos que empilhavam para serem empacotadas como feno, em um 

momento seguinte. 

3.  As mulheres da casa, as vecinas e mais um rapaz, no chão ou de pé, no 

alto do monte de trigo e de centeio, davam feixes de trigo a outras mulheres e 

também a um outro homem da equipe. Eles os colocam na máquina para a 

moagem. Esta é uma tarefa mais leve, se comparada com a anterior. 

4.  Uma mulher bem mais velha segurava o saco que recebia da máquina 

os grãos de trigo e, depois, de centeio. 

5.  Mulheres e homens levavam os sacos para serem empilhados próximos 

à casa principal ou no galpão de serviços, ao lado. 

  

 Lembro-me agora um pequeno guia turístico da Espanha. Ele começa a descrever a 

Galícia lembrando que o turista  sabe que  está chegando “nela”, vindo das Astúrias ou de 

Castilla-León, através de dois sinais. Primeiro. As placas de estrada começam a ser escritas 

em Castelán e em Galego. Em algumas os jovens galeguisante borram com tinta preta o que 

está escrito em Castellan. Segundo: há por toda a parte entre os campos mulheres vestidas 

de negro, com os mesmos chapéus de palha na cabeça, trabalhando sozinhas ou ao lado de 

homens.  

 Uma caminhada de volta à casa no Promeiral, já quase no fim da tarde, em menos de 

dois quilômetros deu-me estas imagens: 

Na estrada uma mulher velha ajudava o marido em um pesado serviço de 

auxiliar de pedreiro, cobrindo ao seu lado de cimento e massa algumas manilhas 

de escoamento da água da chuva. A parte de serviços da mulher era mais pesada 

do que a do homem. 

 

Em Salaño Pequeno uma mulher velha carregava sozinha um pedaço de 

tronco de madeira que ela mesma terá cortado em seu trozo de monte. 
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Na mesma aldeia, um pouco adiante outra mulher cuidava sozinha de alimentar 

seis ou sete vacas no estábulo. 

 

No prado sempre verde, diante de casa no Promeiral, a mesma equipe 

costumeira, composta de um homem (Cambon, o vello) e três mulheres 

(Maruja, Carmem e Mercedes) segavam com gadañas a erva e a colocavam no 

carro puxado pelo trator que Cambon (o fillo) dirigia. 

 

Uma mulher e um homem (Carmem e Benigno) voltavam para a casa com o 

carro de vacas carregado de erva que os dois foram segar em um prado longe 

de Fonteparedes. 

  

 Figuremos estas relações com um primeiro esquema. Corrijamos depois, se 

necessário. Anoto agora as seguintes situações: 

a) Há trabalhos atribuídos apenas aos homens da casa, como a maior parte do 

 que se faz nos montes. 

b) Há trabalhos que os homens executam ajudados  pelas mulheres. 

c) Há trabalhos que homens e mulheres executam dividindo por igual as mesmas

  tarefas. 

d) Há trabalhos que as mulheres executam ajudadas pelos homens. 

e) Há trabalhos e labores que as mulheres executam sem os homens. 

 

 Quero pensar aqui essa relação com uma visão de amplos olhos e talvez pouco 

ortodoxa. A maior parte dos estudos sobre o mundo rural galego enfoca de preferência com 

uma sociologia da prática econômica com e uma antropologia do trabalho familiar a lógica 

do trabalho de labregos servos da terra do passado, assim como de camponeses pequeno 

proprietários e atores de trabalhos rurais a cargo do grupo doméstico de agora. Assim sendo, 

os tempos e lugares, tanto quanto toda uma complexa sequência utilitária e também ritual de 

atos e gestos dos diferentes autores e atores da vida cotidiana nas aldeias me parecem 

permanecer restritos a áreas sociais bastante delimitadas. Pois elas vão em geral das leiras e 

do estábulo ao mercado. 

 Nos meus momentos junto a homens e mulheres camponesas das unidades 

domésticas das aldeias de Ons, procurei conviver as pessoas indo da do fogão da cozinha aos 
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canteiros da horta, da horta ao pomar, dele ao hórreo, às leiras, aos prados e praderas, aos 

montes e também aos bares, ao cemitério e aos adros das igrejas.  

Ao longo das quatro estações do ano, entre ritmos e usos dos espaços da vida e do 

trabalho ora semelhantes, ora muito diferentes - sobretudo na oposição entre verão-

primavera e outono-inverno, o dia-a-dia de quem se dedica à rotina agropastoril, sob uma 

ilusória linha-de-trabalho rural monótona e repetitiva, está, na verdade, distribuído ao longo 

de uma grande e complexa variedade de momentos de labor, de trabalho, de convivência e 

de lazer.  Se assim é, podemos fazer aqui um exercício pouco usual em estudos sobre o 

mundo rural. Ao invés de centrarmos o olhar de nossas questões nos espaços e momentos 

aparentemente centrais e “nobres” do dia-a-dia, principalmente dos homens - os atores 

camponeses sempre mais visíveis – perguntemos algo como: o que, ao longo de um dia, de 

vários dias, de meses, de estações, de anos e de ciclos de vida, as diferentes pessoas de uma 

casa, de uma unidade camponesa, de uma aldeia estão de fato vivendo, fazendo e 

interagindo? E aonde? E quando? Em que círculos próximos ou remotos move-se a vida de 

mulheres e homens nos dias que, ao contrário do que acontece na abandonada aldeia de 

Pontevedra, elas e eles dão vida às aldeias de Santa Maria de Ons? 

 Desenhemos aqui  as teias de seus espaços e lugares de vida e de trabalho. 

Recordemos que o eixo dos circuitos do dia-a-dia da mulher é a cozinha da casa. Ali 

ela reina e serve. Ali ela realiza inúmeras tarefas onde os homens apenas estão e convivem. 

Passando pelos cômodos da casa, cujos cuidados estão também entregues às mulheres, seu 

lugar diário de trabalho é o estábulo adjacente á casa. Ao lado de outros locais de pequenas 

atividades cotidianas, sob ou no entorno da casa, a mulher encontra o marido e outros 

homens do grupo doméstico agora como parceiros de trabalho. E, até onde pude observá-la 

em vários dias e diversas propriedades rurais, aquele é um primeiro espaço de labores e de 

trabalhos que homens e mulheres compartem lado a lado e por igual. Quase o mesmo pode 

ser dito para os prados e as praderas. Neles marido e mulher cuidam juntos do cultivo das 

ervas e processam a sua colheita diária. Não é raro que mulheres – quase nunca as vellas – 

manobrem tratores e seus equipamentos. No entanto este é um trabalho em geral entregue 

aos homens com a ajuda das mulheres. De outra parte, observei muito mais mulheres do que 
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homens levando vacas a pastarem, várias vezes atreladas a cordas e contidas dentro dos não 

raro estreitos limites de um pasto familiar.  

Homens e mulheres compartem tarefas de agricultura familiar. Mas aqui também uma 

mesma regra quase universal se repete. Cabem mais aos homens as tarefas de destruição, 

queima e preparo bruto do terreno, e cabem às mulheres as de semear e colher. Assim, 

compete às mulheres o domínio dos antigos e novos exercícios do beneficiar e processar 

alimentos. Enquanto cabe de preferência aos homens o preparo bruto da matéria prima para 

as suas transformações. No limite, mulheres matam galinhas para a alimentação dos 

familiares. Os homens matam os porcos de San Martiño, com a participação das mulheres 

apenas nas demoradas e quase rituais tarefas seguintes de preparo e salga das carnes. 

Quando isto é feito no local – o que é raro hoje em dia – homens matam terneras para 

consumo familiar.  

 

 

Pedi uma nena que me desenhasse a sua aldeia. Ela fez este desenho. Talvez a melhor imagem de lá. 

 

Os limites tradicionais da vida da mulher camponesa vão do monte ao mercado. Assim, 

elas deixam aos homens o lidar com os espaços de maior predomínio da natureza (o bosque, 

a mata) e reservam para elas um local de máxima natureza socializada, transformada: o 

mercado. Pois o mercar -  o fazer as compras do consumo do grupo familiar – é ainda uma 
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tarefa feminina. Em outra direção, as grandes e frequentes feiras regionais de compra-e-

venda de equipamentos e de gado são locais predominantemente masculinos em tudo. Mas 

não é difícil observar que as mulheres da casa têm um poder de decisão a respeito dos bens 

móveis e imóveis da explotación bem maior do que um primeiro olhar apressado poderia ver 

ou imaginar. Parceiras no trabalho, parceiras nas decisões. 

Somente agora, com as ofertas governamentais ou de instituições galegas para viagens 

regionais ou mais distantes a baixo-culto, começa a difundir-se em Ons o costume de alguns 

poucos dias – nunca mais de doze ou quinze – sejam tomados para viagens de casais e, bem 

mais raros, de toda uma família. Tradicionalmente os homens e as mulheres do campo 

galego não são turistas e nem peregrinos. Do mesmo modo como os do Brasil não são 

turistas, mas sempre que podem peregrinam a Aparecida do Norte, a Bom Jesus da Lapa, ao 

“Padim Padre Ciço”. Vivendo a menos de 30 quilômetros de Santiago de Compostela, 

nenhuma das pessoas de Brión com quem convivi jamais havia feito o Caminho de Santiago. 

De fato, creio haver bem mais andaluzes do que galegos ao longo do Camiño, assim como 

mais franceses, alemães e suíços do que espanhóis.  

Ao percorrer regiões de natureza da Galícia, da Úmbria, da Ânglia e dos Alpes Suíços, 

observei uma diferença que apenas os jovens de agora dissolvem aos poucos. Em regiões da 

Europa onde ainda há uma persistente “vida rural tradicional”, como na Galícia e em regiões 

da Úmbria, na Itália  - para trabalhar aqui com cenário que eu conheço - os lugares “naturais 

da natureza” não são procurados pelas pessoas do local como cenários de deleite, de 

convivência com a natureza, de repouso ou mesmo de esporte. Causava espanto às pessoas 

de Santa Maria de Ons a minha fidelidade incansável em dedicar longas jornadas de tempos 

livres, nos intervalos de meus trabalhos de campo, para vagar entre estradas, corredoiras, 

montes e beiras de rios
30

.  Minhas duas ou três jornadas a pé de Santiago de Compostela a 

                                                           
30

. Devo ter sido um único estranho caminhante de tardes, e até mesmo de escuras e geladas noites de Inverno entre as 

estradas de Brión. Luciano, que me acolhera em Ons e que por vários dias me abrigou em sua casa, deslocando de seu 

quarto o pequeno Rafael, foi certa vez procurado por vecinos. Eles vieram perguntar por um estranho homem, com barca 

e cabelos claros, vestido de mitos agasalhos, sempre com uma boina na cabeça e um cajado na mão. Um homem 

desconhecido de muitos, sobretudo para além dos limites de Santa Maria de Ons, que perambulava sozinho por estradas 

asfaltadas e algumas corredoiras. Haviam resolvido conversar com as autoridades policiais, mas antes, a conselho de 

outros, vieram falar com Luciano. Mesmo depois de aceitarem as explicações devidas sobre um estranho professor e 

pesquisador brasileiro afeito a tais costumes, voltaram em paz, mas ainda algo desconfiados de uma pessoa que pelas 

noites  e sem necessidades e urgências caminha  pelas estradas desertas, no meio da noite e em tempos de frio. 
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Brión - cerca de 30 quilômetros, contados os meus desvios para conhecer este ou aquele 

local, ou meus erros na escolha de caminhos - pareciam aventuras exageradas aos olhos de 

jovens e adultos. Após haver feito a minha breve semana de Camiño de Santiago, entre 

Ponferrada e Compostela, convenci alguns amigos de Ons a fazermos a pé a caminhada de 

apenas três dias entre a Igrexa de Santa Eugenia, em Fonte Paredes, e o Cabo Fisterra. 

Fizemos a caminhada. E o acontecido ficou registrado reconhecido como uma rara proeza 

quase histórica. 

Em lugares onde o campo esvazia-se de pessoas e de trabalhos camponeses 

tradicionais, e onde a solidão das máquinas espanta o sono dos pássaros, homens e mulheres, 

casais, pares de adultos ou de velhos, equipes de jovens, famílias inteiras retornam ao campo 

em busca da convivência com a natureza. Assim acontece entre as estradas da Ânglia, com  

os ingleses de Cambridge e adjacências  - de preferência a cavalo - e assim também e mais 

ainda na Suíça, onde os trens param em inúmeras mínimas estações para deixarem no meio 

de um campo, pares ou equipes de pessoas entre beiras de lagos e começos de montes e 

montanhas.  Com os patrocínios governamentais, sobretudo os mais velhos viajam, para 

longe, de preferência, e de avião. Cidades pitorescas da própria Galícia são conhecidas de 

poucos e pouca gente ninguém vai a Portugal, a menos de 200 quilômetros. 

Nunca vi pequenos grupos de jovens em excursões pelas belas áreas tão vizinhas a toda 

a Amahía. Apenas um grupo nascente de ambientalistas de Santiago de Compostela 

promovia excursões ao mundo natural da Galícia Participei de algumas. Em temporadas de 

caça aberta há bem mais homens forâneos com espingardas e cães barulhentos pelos montes, 

do que as pessoas da região. Nunca vi uma única mulher das aldeias praticando algum tipo 

de esporte de natureza, da pesca e da caça (sempre muito masculinas) a caminhadas e  

excursões. Colégios e grêmios municipais começam a incentivar passeios e excursões 

guiadas com crianças e jovens.   De algum modo, ao contrário dos que migraram ou chegam 

de fora, para as pessoas e famílias das aldeias, a aldeia e o seu entorno - envolvendo cidades 

maiores das redondezas, entre Noia, Negreira e Santiago – configuram praticamente todo o 

seu mundo. 
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 Devemos insistir. Bem mais nos dias de hoje do que no passado, quando os moinhos 

de beira-riachos ainda moíam as farinhas da vida, o monte é o lugar do homem e do trabalho. 

Quando digo monte, utilizando aqui a palavra galega para bosque, para floresta, e quero me 

referir tanto aos espaços de arbolados e de matorrales circunvizinhos aos territórios das 

aldeias de uma paróquia e socialmente apropriados, na maior parte dos casos, por seus 

vecinos, por suas Casas, quanto às áreas florestais mais distantes, situadas em um círculo de 

terras de fronteira com outras aldeias e paróquias, ou com as montanhas da região. Áreas não 

raro de propriedade de mancomum e que configuram indicadores de rumos e locais de 

pastagem e referências simbólicas  de Santa Maria de Ons.      

 Agora, quando já não há mais trabalho nos moinhos e as águas ligeiras murmuram 

sons de antanho para os seres das florestas; quando a lenha das casas - ainda muito utilizada 

nas aldeias locais, sobretudo nos meses do inverno nas lareiras,  mas durante o ano todo em 

alguns fogões – tende a ser cada vez mais e mais comprada pronta, cortada em pequenos 

toras e achas de eucaliptos e pinheiros; quando cada vez menos aldeões a cada estação vão 

aos montes em busca de toxos, os bosques de Brión tendem  a ser espaços de plena ou 

parcial natureza preservada. Locais geograficamente próximos e simbolicamente distantes, 

até onde os homens vão apenas em busca de bens naturais, ou – os de fora - para caçar, 

durante a breve estação do ano em que a caça e a pesca são permitidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prados entre montes. Meus redutos de caminhar a sós entre uma aldeia e 

outra. Se juntar a soma de todos os quilômetros que andei entre 

corredoiras, o total por certo daria todo um outro Caminho de Santiago. 
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 O oposto de monte é a cocina. Volto portanto a ela, afinal, dentro de cozinhas vivi 

boa parte de minha pesquisa na Galícia. De um a outro, entre extremos da vida cotidiana 

passamos do mais distante, solitário e evitado ao mais interativo, desejado e social. Do mais 

cercado de medos e mistérios, ainda hoje, ao mais afetivamente seguro e protetor. Do mais 

destinado a gestos de destruição e morte - derrubar árvores, cortar toxos, perseguir e matar 

animais - ao mais motivadamente reservado às relações transformadoras da natureza, ali 

aonde o fruto do trabalho transforma-se no alimento de quem trabalha, E retornamos às 

relações de convivência mais ativas e afetuosamente celebradas entre todas as pessoas de um 

grupo doméstico. Por isso acostumei-me a ver a cozinha galega como o pequeno templo da 

vida ritual daquelas e daqueles que dentro e fora dela trabalham juntos e que, nela, reúnem-

se para fazer do trabalho que transforma folhas, grãos e porções de carne em comida; em um 

momento também de cotidiana celebração da vida. Um pequeno lugar quase infinito, 

dominado quase sempre por uma mesa com vários bancos ou cadeiras, e com um destino 

bastante mais interativo e social do que as modernas cozinhas das cidades e, mais ainda, de 

outros mundos da Europa. Cozinhas “funcionais” que expulsam para a sala a mesa e que 

concentram todas ou quase todas as máquinas elétricas das alquimias agora impessoais de 

uma família. Uma unidade doméstica que quase não conversa mais ao redor de uma mesa, 

porque olhos e ouvidos são agora prisioneiros de uma distante voz que chega a uma 

feiticeira tela plana e a cores. 

 Na velha cozinha, reunia a família à volta do calor do fogo, ali as mulheres tomam o 

produto do que é mais destrutivamente masculino  - podar, colher, aprisionar, matar - e 

processam o que é o mais fecundadoramente feminino:  beneficiar, moer, torrar, assar, 

cozinhar o caldo, fritar,  construir, decorar, oferecer. 

Fora dos locais de presença e cuidados femininos dentro da casa, entre a cozinha, os 

quartos, os banheiros, a sala, com passagens obrigatórias ao tanque da área - 

individualizador familiar das belas lavadoiras coletivas que em Ons de Abaixo guardam 

ainda águas caindo do alto sobre um grande  tanque abandonado e coberto de folhas de 

outono e frutos caídos de peros -  ou às máquinas de lavar roupa, seu sucedâneo mais 

recente, em todos os outros lugares sob e sobre a casa, homens e mulheres  encontram-se 
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durante várias horas ao longo de um dia, e compartem trabalhos centrados nos cuidados das 

vacas, nas explotacións leiteiras, nos cuidados das plantas e nas da pequena agricultura 

doméstica.    

 A meio caminho entre o monte (natureza-masculino-mistério-domínio-destruição) e a 

cocina (cultura-feminino-segurança-partilha-fecundação) todos os outros lugares da casa, de 

seu entorno próximo ou mais remoto, são vividos e  pensados em função do trabalho que ali 

mulheres e homens realizam todos os dias, alguns dias por semana, alguns dias por mês, 

uma única vez em um ano. Amélia no monte, colocando sobre a cabeça a pesada cesta cheia 

de toxos que viera cortar, acompanhada de Manolo, por um instante pousava para as 

fotografias que lhe pedi. E falava do ainda intenso, mas fácil trabalho de homens e de 

mulheres de agora. Contava como aprendeu com a mãe e a avó a encher cestas ainda 

maiores com frutas colhidas ao longo de corredoiras, ou na beira dos montes. A colocá-las  - 

bem mais pesadas do que a dos toxos -  sobre a cabeça e levá-las, junto com outras mozas, a 

A Baña, onde as frutas eram vendidas a troco de uma ou duas pesetas. Reunidas as moedas 

de um dia, dois ou três, às vezes era possível comprar alguns panos de roupas, alguns 

utensílios para a casa e, com sorte, os primeiros vidros de produtos de beleza e vaidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélia com o sombreiro sobre a cabeça posava 

para mim num canto do monte. Dentro dela, 

quantas memórias? Quanta sabedoria aldeã? 
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 Entre a casa e o monte, entre a cocina e os mundos para além das corredoiras 

conhecidas das aldeias, eis-nos entre dois pontos extremos. Um, o lugar onde os homens 

trabalham e as mulheres hoje em dia não vão, ou vão para ajudar da maneira complementar e 

transitória, em busca de bens naturais a serem transformados e utilizados nos espaços da 

casa e de seus arredores. Outro, onde os homens estão sem trabalhar, a não ser de maneira 

também transitória e complementar, e ali onde as mulheres realizam os seus ofícios 

cotidianos mais exaustivamente essenciais para a família. 

 Vimos já que os locais mais modernos de guarda de bezerros e de vacas, assim como 

o chiqueiro, o galinheiro, o estábulo, os montes de lenha protegidos das chuvas, os objetos e 

guardados do alpendre  - feno, batatas e outros alimentos duradouros, lado a lado com os 

utensílios do trabalho - são lugares onde as atividades agropastoris comprometem pares ou 

pequenas equipes de mulheres e de homens. De igual maneira sabemos já que da horta às 

leiras dos labradios de trigo e millo, aos parreirais e aos prados, todo o trabalho que há para 

ser feito com ou sem máquinas, é realizado por homens e mulheres e obedecendo às 

seguintes situações: a) ao mesmo tempo e nas mesmas atividades; b) ao mesmo tempo e em 

atividades diferentes; c) em tempos sequentes e em atividades diferentes.  

 Mesmo quando estão trabalhando juntos os homens e as mulheres das aldeias 

diferenciam labores e trabalhos entre os micro ofícios dos afazeres de cada lugar. Sem que 

as oposições que listo aqui observem regras sociais absolutas, as diferenças essenciais que 

entrevejo são estas:  

1º. Toca mais aos homens os trabalhos de domínio e destruição da natureza, como 

queimar, arar a terra, derrubar árvores, caçar, matar animais domésticos,  e cabe mais  às 

mulheres trabalhos centrados de preferência na fecundação e fertilização da natureza 

socializada, como semear, colher e beneficiar os alimentos, principalmente os das pessoas.  

2º. Cabe mais aos homens trabalhos diretamente realizados com máquinas, entre as 

quais se destacam os de uso direto do trator e seus vários implementos, e cabem mais às 

mulheres os trabalhos de coleta ou de algum outro processamento manual ou mais 

rusticamente mecânico, realizado  ao redor do que foi processado pela máquina.  
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3º. Cabem por extensão mais aos homens os trabalhos que testam e consolidam o uso 

de implementos e maquinários mais modernos de controle da natureza, e toca às mulheres o 

uso dos instrumentos de trabalho agropastoril amais antigos, mais artesanais, mais leves e 

mais culturalmente tradicionais. Assim, vi muitas mulheres manejando antigas gadañas, mas 

nenhuma delas manobrando roçadeiras mecânicas.  

4º. Cabem aos homens as seqüências de atividades que vão do abate de árvores e 

animais, ao início de seu processamento, e toca mais  às mulheres tudo o que vai daí ao seu 

tratamento final e manual para armazenamento ou para a utilização imediata.  

Um caso frequente e bastante típico é o da matança do porco caseiro, que nos espera 

em uma crônica mais adiante. Homens e mulheres da casa e - em vários casos, vecinos - 

participam ativamente desta pequena carnificina milenar que em alguns momentos 

aproxima-se de um quase ritual sagrado. Homens sacrificam o porco. Algumas casas 

inauguram agora uma pistola de impacto que mata o animal instantaneamente e sem dor, 

dizem, e que apenas os homens utilizam. Toca também a eles as operações iniciais de 

pelagem e de evisceramento, assim como de erguimento do corpo do animal para o 

escoamento total do sangue e para o resfriamento da carne. Daí em diante - em geral como 

tarefas guardadas para o dia seguinte, homens e mulheres prosseguem juntos, separando e 

salgando carnes, processando a banha, separando o que será ritualmente comido logo após, e 

o que será cuidadosamente guardado em salgadeiras antigas de pedra, ou em modernos 

aparatos de congelamento. 

 Durante a rotina dos dias no estábulo e no prado, as mulheres e os homens dividem 

quase que por igual os mesmos trabalhos. E as mulheres respondem bem mais pelos 

cuidados dos outros animais da casa: porcos, galinhas e coelhos. Os homens são mais 

responsáveis pelo trabalho agrícola nos labradios, onde quase sempre as mulheres os 

ajudam, ocupando-se de quase todas as mesmas tarefas. 

 Vimos na malla do trigo em Ons de Abaixo, que nas ocasiões dos grandes labores 

coletivos o “serviço” costuma ser realizado por equipes de homens e de mulheres. Há um 
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visível comando masculino, como acontece em todas as outras ocasiões em que o trabalho 

familiar e/ou vicinal é vivido ao redor de grandes e perigosas máquinas mecânicas
31

.  

 Até onde é possível aproximar os índios Ashuar do Equador, estudados por  Phillipe 

Descolá aos camponeses com quem convivi na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira, no 

Brasil, e aos gandeiros de Ons, ouso estabelecer aqui a seguinte relação imperfeita  de 

aproximações e oposições. Oposições entre relações interativas de práticas sociais 

costumeiras através das quais pequenas equipes caseiras de homens e de mulheres ordenam 

a rotina das relações domésticas do trabalho, seja ele esporádico, sazonal e cotidiano. Estão 

fora desta improvisada sequência os labores e serviços que mulheres e homens executam 

sem uma diferença marcada de preferências. 

Ações mais masculinas: a) caçar e pescar (raro hoje em dia entre gandeiros) e realizar 

o preparo inicial e grosseiro de animais selvagens mortos; b) cuidar dos bosques, derrubar 

árvores para uso caseiro e/ou para  lenha; c) cuidar das tarefas mais pesadas do criatório do 

gando, sacrificar animais e cuidar do processamento mais inicial e pesado das partes  (peles, 

ossos, carnes, banhas); d) realizar as tarefas iniciais de preparo do terreno para plantio em 

prados, praderas, labradios;  e) cuidar das plantações mais distantes, entre o plantio e 

colheita, sobretudo no que toca o uso de insumos e, mais ainda, de herbicidas, Assim como 

daquele que importa o uso de maquinário mecânico; f) comandar as ações de colheita de 

lavouras sazonais (millo, trigo, centeo e outras) e de seu processamento para alimento de 

pessoas (mais raro) e do gado; g) processar a manutenção ou o reparo de instrumentos 

mecânicos ou manuais, mais pesados e  perigosos.        

Ações mais femininas: a) prosseguir a sequência do processamento de partes de 

animais selvagens ou mortos, preparando-os para o armazenamento ou o consumo imediato; 

b) processar e utilizar no cotidiano os recursos do bosque e do quintal (madeiras, leñas, 

toxos, frutos silvestres, castanhas); c) prosseguir o processamento mais detalhado e “fino” 

das partes de animais mortos para armazenamento ou consumo direto; d) participar das 

ações diretas de preparo dos terrenos de cultivo; e) cuidar dos plantios mais próximos da 

                                                           
31

 Enquanto encilhavam o millo dos Cambón, alguns homens comentavam que poucos meses atrás um homem em 

Mourentans perdeu um braço esmagado em uma moedeira de milho igual à que era utilizada naquele momento. 

Acidentes de trabalho agropastoril motivados quase sempre por algum uso inadequado de maquinário moderno são 

pouco frequentes, mas não tanto. Quase todos envolvem homens.    
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casa e, de maneira complementar, dos mais distantes; f) processar a colheita de vegetais 

mais vizinhos à casa (horta, pomar, leiras do entorno, com berzas ou  grellos; g) processar a 

guarda, manutenção ou reparo de equipamentos de trabalho do entorno ou do interior da 

casa, quando não mecânicos ou elétricos.  

 Desde um olhar mais abrangente e dirigido a espaços, cenários, cenas da vida e gestos 

do trabalho que vão desde a economia doméstica de reprodução cotidiana de vida física de 

unidade familiar, até o campo das finanças agropastoris da pequena unidade de explotación, 

eis-nos diante de uma estrutura de relações sociais de produção esporádica, sazonal ou diária 

de bens, realizada através de um sistema tradicional e, ao mesmo tempo, modernizado de 

atividades agropastoris, em que a presença da mulher, enquanto agente familiar do processo 

produtivo, em nada é apenas complementar ao trabalho dos homens. Unidades de uma vida 

camponesa distante a cada dia dos seus padrões mais tradicionais, que pode agora dispensar 

crianças, adolescentes e jovens do exercício do trabalho junto à equipe doméstica em favor 

dos estudos e lazeres, e também de projetos familiares de uma vida não mais rural e aldeã e, 

menos ainda, rusticamente camponesa. E, vimos já, uma unidade de vida familiar  que 

estende a participação desejada dos vellos no trabalho do campo, e que se centra no 

comando e nos afazeres diretos de um par de esposos adultos. 

 Uma estrutura secular do diferentes afazeres rústico-modernos em uma dupla jornada-

diária-feminina, dividida entre serviços, labores e trabalhos, segue ainda diferenciadamente 

preservada. Pois além de assumirem em nome de todos os familiares os encargos domésticos 

entendidos como exclusiva ou quase exclusivamente “de mulleres”, a metade feminina de 

unidade de explotación realiza junto com os homens - e com um gasto de energia 

equivalente aos deles - quase a totalidade de uma sequência de atividades repartida de 

maneira quase igual. 

 Numa terra onde os bois são vendidos e morrem cedo, e onde as vacas são 

preservadas porque por alguns anos delas se vive, esta haverá de ser, também, uma boa e 

prática – ainda que culturalmente distante -  metáfora do valor e do poder do feminino. 
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Pai e filho, sogro e sogra no prado: Os Cambon  segam  
           

 Vieram os dois juntos, cedo, e havia brumas e fazia frio. O pai veio trazendo uma 

gadaña antiga, talvez comprada quando não tinha ainda filhos e nem a cabeça branca sob a 

boina escura. O filho, adulto e pai de filhos jovens, trouxe uma roçadeira mecânica, 

habilmente manobrada, com o motor às costas e as duas mãos paralelas sobre alavancas 

horizontais ao redor do corpo que se move lento nos pés, e atento nos braços, enquanto lá em 

baixo as pás cortam com  espantosa rapidez a erva das vacas. 

Os jogos do corpo controlando a máquina devoradora e barulhenta são balanceados e 

se parecem mesmo com os dos movimentos, ora mais lentos, ora mais rápidos, de quem 

manobra a gadaña.  Ao arfar da máquina as duas pernas abertas e o meneio dos braços e do 

tronco para um lado e, depois, para o outro, de longe quase sugerem momentos de um 

estranho balé. Mas a dança dos gestos domando a máquina de maneira alguma é sutil e tão 

graciosa como a dança de outros tempos. Aquela com que o vello Cambón move o corpo 

para segar, com a lâmina longa e única de gadaña. Ações antigas para realizar em mais 

tempo, em maior silêncio, com mais graça e esforço, afinal, o mesmo serviço acelerado do 

filho. 

 Silêncio que não assusta grilos e pássaros, pois no uso da longa foice apenas se ouve 

o suave arfar do corpo e o marulho quase triste das plantas cortadas e, mais ao longe, o pio 

dos pássaros e o fio do vento. Enquanto a ceifadora mecânica movida a petróleo, ruge de tal 

maneira  que supera em fúria sonora até mesmo roncos do trator, e invade esses ermos altos 

de Santa Maria de Ons, onde até o sol demora a chegar, com um barulho tão estridente que 

quando enfim ela para, o silêncio é tão alto que a gente o escuta como uma música. Como 

uma benção. 

 As mulheres da casa, Carmem e Maruja seguiam os dois homens bem de perto, e iam 

após eles amontoando a erva com forquillas, armas do ofício que as duas manejavam com a 

mesma eficácia de Cambon, o vello, con a Gadaña. Com os dois grandes garfos de cinco 

dentes as duas mulheres empilhavam feixes que a seguir eram colocados sobre a carroça do 

trator.  
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Maruja e Carmem. Há pessoas de quem jamais se esquece. 

 

 Num outro dia, não longe dali eu vi uma máquina que, atrelada ao trator, cortava o 

capim do pasto, compunha os montes em tamanhos iguais e os jogava com precisão para 

dentro da janela de uma carroça moderna. Era muito mais eficaz e rápido o trabalho feito por 

um homem só. Mas ele estava sozinho e não havia conversas e nem canções entre gestos de 

labor, dança e esforço de um trabalho coletivo. E se havia ali o pio de um cuco ou o assobio 

de um vento vindo do mar, quem os ouviria? Aquela máquina era apenas o prenúncio do que 

haveria ainda de invadir o campo e a vida. 

Eis uma relação de imagens de situações e momentos reais de vivências de trabalhos, 

entre a solidão e a equipe ampliada, visíveis em Ons, entre os estábulos e os bosques.  

a. Um homem sozinho no monte, prado ou leira de labradio.  

b. Uma mulher sozinha na pradera, às vezes conduzindo vacas por cabrestos a pastar, 

ou segando no prado. O trabalho solitário de homens e de mulheres é muito frequente.  

c. Um par de homens, em geral pais e filho, no prado, na pradera e nos labradios 

(mais raro nos montes).  

d. Um casal (mais comum do que dois homens)  numa coleta de toxos. 

e) Um casal e um filho nos mesmos lugares. 

f) Um casal e um par de filhos jovens (mais rara a presença de filhas). 

g) Um casal adulto e a mãe vella de um dos dois cônjuges. 

h) Um casal adulto e o pai de um dos dois cônjuges. 
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i) Uma equipe familiar complexa como, por exemplo: um casal de vellos, a irmã da 

esposa, o filho e o neto do casal. 

j) Uma equipe de irmãs, de irmãos ou de irmãs e irmãos (mais raro hoje e no caso de 

solteiros e/ou viúvos residentes na mesma casa ou em casas da mesma aldeia). 

k) Uma equipe grande e complexa de parentes residentes e não-residentes na mesma 

casa, ao lado de vecinos e amigos, da mesma aldeia ou de outras, vizinhas, em ocasiões 

especiais,  como no encilhado do millo. 

 

Entre os da família Cambon várias dentre essas alternativas se combinam, e ás vezes 

em um mesmo dia. O grupo doméstico completo é composto de uma avó, vella e já 

incapacitada para o trabalho. Duas mulheres maiores e ainda plenamente ativas. O marido de 

uma delas (Cambón-pai). O filho do casal de vellos e a sua esposa. Um casal de filhos. 

Como sempre, apenas a bisavó dos jovens e o par de jovens estão situados fora do trabalho 

de todos os dias.  

As outras três mulheres e os dois homens trabalham ativa e diariamente nas diversas 

ocupações agropastoris. Apenas Cambon-filho, que tem trabalho profissional fora de Ons, 

ocupa-se das atividades da casa em horas-extras. Desde a manhã, no trato das vacas no 

estábulo, até depois do cair da noite, pelo menos duas pessoas da unidade familiar e, muitas 

vezes, quatro ou todas elas, estão  envolvidas  com alguma atividade rotineira entre o 

estábulo e  o prado.  

Da manhã à noite, durante o dia todo – fora momentos de comida e convivência na 

hora da sesta, e já à noite, as pessoas da casa estão envolvidas, a sós, aos pares, em pequenas 

equipes, com algum tipo de atividade que vai do preparo diário da comida até o cuidado 

também diário das vacas e de outros animais da propriedade e da casa. Os dias da semana e 

os momentos do dia são uma alternância entre o repouso, a comida, a convivência, o estudo  

- apenas agora o do par de jovens - o labor e o trabalho. E tanto nas horas de repouso quanto 

nos momentos de trabalho mais intenso, o grupo doméstico continuamente reúne todos os 

seus integrantes, dispersa-os em espaços e tempos solitários, ou de novo os reagrupa em 

pares, em trios, em pequenas equipes.  

Enfim, tudo se passa tal sorte que “viver” é existir em e entre tais tempos e espaços de 

solidão e de partilhas. Ao contrário do que se vê e ouve  entre as notícias sobre as mudanças 
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de padrões da vida “pós-moderna” nas cidades, cujas novidades chegam a Santa Maria de 

Ons pela televisão, o rádio, os jornais e as revistas, ao comentarem  que algo ao redor de 

15% e 20% de pessoas já vivem sozinhas em cidades da Inglaterra e da Alemanha, o existir 

em absoluta solidão - como no caso da velha viúva vestida de negro - é uma experiência fora 

das normas e, mais ainda, fora do desejo nas aldeias da Amahia. 

Maruja a velha tia incorporada à Casa-Cambón, mais de uma vez me disse, longe dos 

outros, que nada era melhor do que um dia inteiro de trabalho com o outros. E que se 

dependesse dela trabalharia com a casa que a adotou até bem perto da morte.  

E foi ela quem me apertou em um longo e afetuoso abraço, pouco comum em outras 

terras da Europa, quando nos despedimos. E disse que eu voltasse sempre, pois já era 

benquerido ali. E disse a seguir: “só que eo não estarei mas aqui”. Voltei quatro anos mais 

tarde. Ela estava. E de armas de trabalho em punho, trabalhava  o dia inteiro, como antes. 

Como sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maruja, uma querida e veneranda vella. Menos 

mal que ninguém se incomodava quando eu 

dirigia a ela algumas confidências de amor. 

 



115 

 

 

De volta ao monte 

 

 A respeito de queixas os Cambon faziam coro com os outros gandeiros. Não com a 

eloquência militante de Romariz, de Treze, mas com fortes ênfases. O leite de FEIRACO foi 

considerado o melhor da Espanha e, mesmo assim, o leite que ela compra e pelo qual paga 

mais caro caiu para quarenta e uma pesetas o litro. 

 Em toda a região muitas casas rotularon os seus montes. Derrubaram árvores e 

abriram clareiras entre prados e praderas. Roturar um monte significa exatamente isto: 

derrubar as árvores e limpar o sub-bosque de modo a aproveitar a terra para a pecuária e/ou 

agricultura
vii

. Agora o criatório de gado leiteiro vai ficando menos compensador e Carmem 

Cambon pergunta: “aqueles que derrubaram os seus bosques, o que é que eles vão fazer?” 

Segundo as pessoas quase todas em Santa Maria de Ons, os montes com os seus toxos e as 

suas árvores valem algo, e em um futuro no horizonte próximo pode acontecer de o 

comércio de madeira ser mais atraente do que o do leite
32

.  

Ao contrário do que eu pensei nos primeiros dias aqui, há trabalho nos bosques e ele é 

considerado como o mais penoso. Quem queria cuidar de suas árvores precisa fazer com que 

o seu monte não acumule muito material. O perigo do “material” é que ele e o seu sub-

bosque tornam as árvores do bosque mais vulneráveis ao fogo, ao lume. Em um tempo em 

que os incêndios têm sido frequentes e desastrosos a cada primavera-verão, é indispensável 

                                                           
32

 Na Galícia de hoje, um monte com as suas árvores pode pertencer: a uma só pessoa; a um casal de proprietários; a um 

casal de proprietários junto com o seu filho mellorado: a uma casa, a uma família nuclear, como a posse coletiva de 

todos os integrantes, ou com diferentes direitos de posse e uso (o bosque é propriedade em comum de todos, mas o casal 

detém os direitos de uso das árvores); a todo um grupo doméstico, ou seja, a família nuclear e mais outros parentes que 

lá moram e trabalham; a uma casa e a um grupo doméstico e dereito (uma casa de aldeia envolvendo pessoas da família 

que não vivem nela e nem trabalham na propriedade; a uma parentela difusa em casas, aldeias, paróquias, concellos, 

etc.; a mais de um grupo de parentes; a um grupo corporado de vecinos; a uma aldeia, em mancomum; a uma paróquia; a 

uma cooperativa, como a FEIRACO; a uma comunidade inter-paroquial; a um Concello;  a um jurisdição intermunicipal.  

Grandes extensões de terras e de montes podem ser propriedades de comunidades + poder público da Galícia ou mesmo 

do Estado Espanhol, como parques nacionais e semelhantes. Há situações em que frações de um bosque podem ser 

possuídos ou apropriados em man comum: madeiras, lenhas, toxos, helechos, hojas, castañas. Lembro que o que pode 

ser possuído e usufruído e, portanto, tornar real e dá sentido à uma propriedade de bosques é: a terra,  as árvores e os 

seus pertences (madeira, lenha, frutos), os toxos e outras plantas aproveitáveis do sub-bosque, do matorral.  

Assim sendo, para obter informações e versões sobre questões que envolvem a posse e os direitos de uso de bosques, 

Maria Pilar Torres Luna faz as seguintes perguntas em sua “proposta de inventário”: 1) Se dividen los montes comunales 

em lotes para su sorteo y disputa ente vecinos? 2)  En suelo de propriedad particular suele haber aprovechamento 

comunal? 3) Por el contrário, pueden hacerse plantaciones en terreno comunal para aprovechamento exclusivo del 

plantador?  . Ver Um modelo de Enquesta Rural para Galícia, Santiago, sem indicação visível de editora, 1981, página 

26.  
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o trabalho de vizinhos limítrofes, ou de donos árvores de um mesmo monte para que ela 

esteja sempre livre de vegetação rasteira e do perigo do alastrar vertiginoso do lume quando 

em estações mais secas ele encontra material: galhos secos e palhas, à sua frente. Assim, o 

toxo que foi até pouco tempo atrás um vegetal de uso intenso e variado no trato do gado e na 

produção de adubo orgânico, ao não ser agora tão procurado, sobretudo nas explotacións 

maiores e mais modernizadas, tende a converter-se em uma praga. Ao ser deixado crescer 

com cortes, ele se transforma, junto com as silvas, no principal produtor de material. 

Mercedes, esposa de Cambon filho, diz que em poucos anos o toxo transformou-se “de uña 

bençan en uña praga”
33

. 

A crescente preferência pelo gado criado em estábulos e a rápida implantação do purim  

como material e  sistema preferencial de adubação deslocam de uma vez por todas a posição 

do toxo como um recurso indispensável vindo dos bosques. Este é um caso - mas não o 

único - em que um vegetal, como um recurso da natureza socialmente apropriada passa de 

um extremo ao outro na escala de valores e usos entre camponeses da Galícia. 

 A privatização dos bosques criou novas normas que consolidaram alguns preceitos 

antigos dos tempos da mancomum, e criaram outras regras - não sem protestos – acentuando 

velhos  e inaugurando novo litígios e conflitos, aqui e ali. Por outro lado, até anos atrás, 

antes da introdução do gado estabulado o bosque nativo era um dos locais de refúgio de  bois 

e de vacas, éguas e cavalos  - naqueles tempos, amimais bastante utilizados. Era então uma 

fonte natural de água e, livres e soltos, os animais transitavam entre prados e montes. O 

bosque era então um quase prado natural. 

 Não há nas terras de Brión - e aonde haverá? - um único Castiñeiro que não possua o 

seu dono. É tradição dos costumes patrimoniais que pelo menos entre os homens adultos e 

velhos sempre se saiba de quem é a posse de cada árvore, em cada monte. E cada homem de 

cada aldeia sabe com exatidão quais são as suas árvores: as árvores nativas da sua fração 

pessoal ou familiar de monte, junto com as árvores depois plantadas por ele mesmo ou pelos 

seus. 

                                                           
33

 Eis algumas árvores que predominam no arbolado: carballos, castiñeiros, pinos del país, pino manso, eucalipto. As 

árvores reconhecidas como existentes nos bosques e descampados do passado, e que podem ser vistas aqui e ali são 

estas: alcornoques, abedulas, álamos, sauces, olmos.  
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 Por costume antigo castanhas caídas pelo chão são dádivas de Deus e do dono, 

destinadas  a quem passe e as recolha. Mas somente o proprietário pode colhê-las no pé e 

explorá-las comercialmente. As castanhas foram no passado e nos anos da fame, o pan do 

labrego. Ainda há velhas casas onde às batatas de hoje se chamam: “castañas”. Tê-las, 

colhidas nos outonos e poder guardá-las por muitos meses como fonte diária de alimento das 

famílias aldeãs  era um recurso às vezes extremo contra a fame na casa. Delas viveram 

galegos pobres até quando da introdução das patacas. 

 Hoje elas constituem um alimento ainda importante e desejado, mas apenas 

complementar. As batatas plantadas, colhidas e guardadas durante um ano inteiro as 

substituíam com vantagens relativas, mas seguras. Nas casas onde começaram a sobrar 

excedentes do trabalho suficientes para a compra de alimentos e para fazer variar a dispensa 

e a mesa do grupo doméstico, nozes e castanhas tornaram-se pouco a pouco frutos sazonais 

de valor e sabor cada vez mais prazeroso e ritual. Rituais esperados, como o assar e comer 

castanhas ao redor da  lareira. Um rito doméstico de que participei algumas vezes.  

 Os castanheiros de madeira e, mais ainda, os de frutas quase poderiam ser 

considerados como as vacas do monte. Valiam para a venda e alimentavam a família. Hoje, 

vimos, as batatas substituem por toda a Galícia o fruto dos castiñeiros, como alimento 

essencial. Assim como o eucalipto e os novos pinheiros de rápido crescimento 

desestimulavam plantios de castanhais. Vi alguns, raros, em pequenas parcelas de monte. 

Levará muitos anos, se é que isto acontecerá um dia, para conseguirem repor nos bosques as 

severas perdas de árvores decorrentes de uma epidemia de  tinta, a praga que dizimou 

castanhais galegos há anos atrás. 

O monte no outono: a) diminui o perigo do lume; b) As árvores caducifólias Começam 

a secar e as folhas pouco a pouco caem; c) o monte vai sendo coberto de uma bela 

policromia de cores e tons; d) os carballos soltam bétulas e os castiñeiros amadurecem 

castañas; e) por toda a parte há uma busca mais intensa de lenha para o inverno f) os  

vecinos que possuem árvores boas para o abate cortam-na para obter “lenha limpa” 

destinadas aos meses do inverno; g) há uma proliferação de cogumelos nas sombras dos 

montes. No entanto, diferente  do que acontece em outras áreas da Espanha e da Europa, não 
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vi até agora uma intensa procura de cogumelos como alimento h) a temporada da caça é 

aberta até o Nadal – com pesar  e protestos dos ambientalistas galegos.  

 Ao lado da venda de bezerros e de vacas, é o comércio de árvores o melhor meio para 

uma pessoa ou uma Casa obterem dinheiro imediato, quando isto é necessário, e quando não 

há à mão outros meios a recorrer. Algo hoje em dia cada vez mais raro. Dependendo da 

espécie e de sua qualidade de madeira, em boa medida decorrente da idade e de saúde da 

planta, uma grande árvore, ou um pequeno conjunto de árvores menores podem render até 

por volta de 400 mil pesetas. 

  Em tempos recentes os velhos arbolados - quase sempre em toda a região de 

Santa Maria de Ons invadidos de toxos e de silvas não colhidos e não podados, e pouco a 

pouco convertidos em matorrales - com as suas faias, olmos, castiñeiros e carballos 

entrecortados de sendas, corredoiras e esconderijos de sombras e de moinhos abandonados - 

são hoje as porções menos aproveitadas dos bosques
34

. Sendo, de um ponto de vista 

ambiental, e como cenário do mundo natural galego, os espaços ecológicos de maior valor, 

configuram para a maioria dos camponeses, a fração da propriedade menos concretamente 

útil e aproveitável. 

 Na direção oposta os bosques artificiais de pinheiros exóticos e de eucaliptos 

possuem um valor econômico crescentemente maior. São eles de fato as fontes  madeira que 

hoje se aproveita em grande escala, seja  para a lenha, seja para os móveis (pinheiros) ou 

mesmo para outros fins industriais, como a celulose. Haja vista a proliferação por toda a 

Europa de novos móveis vendidos em grandes lojas e feitos com madeira de diversos tipos 

de pinheiros exóticos. Eles São ágeis, facilmente montáveis e fabricados com madeiras 

brancas ou mesmo com o processamento de resíduos de madeiras.  Grandes eucaliptais são 

pequenos desertos verdes por onde a vida natural é muito pobre. Pois mais nos bosques 

uniformes de eucaliptos do que nos de pinheiros outros vegetais quase não podem se 

reproduzir. Assim, nos locais ecologicamente mais degradados e mais desvalorizados – 

como cenário, como paisagem, como ambiente natural a ser preservado -  eis que o seu valor 

econômico é muito grande e economicamente vantajoso para o proprietário rural. O mesmo 
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 Em termos galegos, um matorral se: quema, rotura, roza.  
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possuidor de eucaliptais que vê no passar apressado dos anos, e em seu crescimento 

acelerado, neles uma garantia de  rendas e de e de lucros - que apenas os lumes do verão 

ameaçam a casa ano - orgulha-se de pequena carballeira que esconde em parte os prédios 

públicos do Concello de Brión.  

 Desde quando as questões de posse e uso de terras de ganderia e de agricultura estão 

dadas há muitos anos por resolvidas - fora pequenas questões ainda pendentes - e desde 

quando em seus cenários de trabalho subsistem apenas conflitos e demandas a respeito dos 

direitos à água comunal para a irrigação, é sobre o monte que se desdobram as questões de 

litígios e de conflitos que de vez em quando provocam pequenas turbulências na paz das 

aldeias da Galícia. Os bosques foram tornados propriedade particular em toda a comarca há 

bem menos tempo do que em outras, e tanto os seus limites territoriais quanto a identidade 

dos direitos plenos ou relativos de posse e uso de pessoas ou casas não foram ainda clara e 

sistematicamente estabelecidos. Eis o que até hoje gera polêmicas entre vecinos que se 

reconhecem proprietários de árvores de um mesmo bosque. Conheci em Brión fatias de 

bosque de apenas um metro de largura.  

 Assim, é no domínio mais natural das relações sociais entre as pessoas e famílias, 

naquele em que a natureza foi justamente menos socializada e menos incorporada aos 

padrões culturais do direito costumeiro, que até hoje provocam as questões jurídicas mais 

difíceis de serem resolvidas. Como nas lendas, as meigas de outrora se vingam e as fadas de 

sempre ensinam homens e mulheres de muitas e esquecidas maneiras. 

 

Viver a casa, viver na casa  
 

 Algumas vezes pessoas do lugar vem ao campo de futebol ou à quadra de vôlei do 

Promeiral. Entre a escola-casa e a estrada, aqueles são lugares dos jovens, mozos  e rapazas. 

E basta  uma boa tarde de sábado ou de domingo sem chuvas para que os adultos venham até 

aqui e formem pequenas equipes, por um momento rivais, que se enfrentem. Eu as vejo de 

minha janela. Nós nos saudamos e alguns vecinos convidam “o brasileiro” para que desça e  

venha demonstrar os seus talentos  com a bola. Nunca desci, a não ser para assistir e palpitar 

jogos “dos outros”. 
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 Volto ao tema dos espaços da vida cotidiana. Lembro-me de haver dito páginas atrás 

que fora alguns fortuitos caçadores e alguns - mais fortuitos ainda, caminhantes 

“senderistas”, como eu mesmo - presenciei muito pouca gente aproveitando um bo dia de 

folga do trabalho para estar entre trilhas, caminhando por corredoiras em um monte. Devo 

ter lembrado alhures que os cenários do entorno da casa são semiabandonados, ou são 

funcionais espaços úteis repartidos entre divisões múltiplas de uma oficina de trabalho. De 

uma maneira semelhante, também os espaços entre as casas das aldeias de pedras, e entre as 

aldeias de uma mesma paróquia raramente possuem locais para o lazer, para serem vistos, 

contemplados. E se as casas antigas e as velhas aldeias são tão belas, tão cenarizadas e 

mesmo tão comoventes, é porque entre seus muros, lavadoiras, hórreos, cruceiros, 

palomares, e outras arcaicas construções galegas, assim como caminhos de pedras e entre 

pedras, que colocam diante de quem passa antigas arquiteturas de uma tocante e rústica 

beleza. Talvez porque a bruma, o vento e a chuva sejam tão constantes neste clima “atlântico 

super-úmido”, os lugares sociais de convivência são quase sempre interiores: a igrexa o bar, 

a escola, alguns centros comunais de cultura-e-lazer e, mais que todos, o dentro-de-casa.  

Quantas vezes encontrei pessoas e conversei longos momentos no bar de Ruso, Pepita 

e Manolo, onde outros homens - mas nunca mulheres - se reúnem para beber café, vinho ou 

cerveja, beliscar alguma tapa e trocar confidências sobre os assuntos que vão do gado às 

berzas, ao millo à política local e ao futebol. Assuntos  vividos entre a aldeia, a paróquia e o 

Concello, sabidos por ouvir dizer, ou os temas situados em fronteiras mais amplas do 

município ou da comarca, conhecidos dos jornais galegos  - raramente jornais nacionais, 

como El Pais”-  que se lê  como frequência na barra do bar, que se escuta no rádio e se vê na 

televisão, como a do bar do Ruso, quase sempre ligada e visível desde  quase todos os 

lugares entre a porta e a barra. Fora locais tornados querida entre as minhas caminhadas 

solitárias, para onde iria eu em Ons, se não fosse a casa de uma família acolhedora  ou o Bar 

do Ruso? 

 Os espaços de fora da casa e fora da aldeia e os cenários do entorno entre uma e a 

outra  sã, vimos já,  locais do trabalho. E é quase sempre dentro do bar e no interior da casa 

que as pessoas se separam dos animais e das plantas. E, livres de servi-los, saltam afinal para 
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um mundo de trocas entre seres humanos. E ali vivem a vocação da convivência. Encontros 

entre familiares, parentes e vecinos de momentos breves, a não ser à noite e em dias de 

folga, situados antes e depois dos tempos diários do trabalho. 

 Falei páginas atrás sobre como mesmo nas casas modernizadas, reformadas ou 

reconstruídas, como as de Luciano, Manolo, Cambon, facultam conviver um pequeno meio-

jardim com os locais funcionais, regidos pelo estábulo, onde se vive do cuidado milimétrico 

do gando.  

 Em paisagens sociais de outras culturas da Europa, uma sala, uma varanda, um 

conjunto de salas-e-varanda separa a parte mais intima e feminina da casa de seus lugares 

mais públicos e masculinos. De maneira obrigatória o estranho ou mesmo o visitante entra 

por uma varanda, por um amplo hall, por uma saleta, por uma dupla sala de estar e de comer. 

Lugares resguardados, como a copa e a cozinha, como os quartos e como os banheiros 

constituem uma espécie de recinto protegido em que apenas uma intimidade reconhecida 

permite o ingresso de pessoas “de fora”. Na casa galega entra-se quase sempre diretamente 

dentro dela. E nem todas possuem um hall interno ou externo. Em várias casas mais antigas 

a sala acaba sendo apenas um lugar de passagem e de acesso direto à cozinha, quando já não 

se entra de imediato da porta da rua na cozinha. 

 Claro, explicações de ordem funcional fazem sentido aqui. Sobretudo se nos 

lembrarmos uma vez mais que em muitas ouras casas camponesas do muito todo, tanto em 

climas frios quanto em climas quentes e áridos, as pequenas e muito rústicas choupanas, os 

ranchos e as casas dos pobres, mesmo quando de pedra, não possuíam salas. E elas mal 

separavam espaços da convivência dos do trabalho. Ainda mais quando muitas vezes era 

também trabalhando, no entorno ou dentro da casa, à volta do fogão ou da lareira, que as 

pessoas conversavam e conviviam. Apenas na Galícia senhorial do passado e na Galícia 

urbana de agora sobrevive ou se inova o hábito do uso ocioso das salas de comer e de 

“estar”.  

 Seria útil que esta visível inversão do valor dos espaços caseiros possa estar associada 

também ao lugar social da mulher. Ao seu lugar de parceria por igual do trabalho produtivo 

da unidade agropastoril doméstica. Apenas algumas mulheres de famílias novas - e já inteira 



122 

 

ou parcialmente separadas do trabalho fora da casa -  são apenas “amas de casa”, como se 

diz na Espanha. Apenas poucas – mas o seu número aumenta depressa - mulheres, esposas 

jovens ou jovens soleiras vivem uma jornada única de trabalho: a dos cuidados de casa nos 

seus espaços familiares “da porta para dentro”, com incursões complementares ao quintal e 

ao jardim, quando ele existe.  

E dado que uma longa e calorosa fração do trabalho das mulheres é na cozinha e à sua 

volta, para ali convergem também os outros. Várias vezes observei que na cozinha as 

mulheres – ajudadas ou não por alguns homens da casa – preparam os alimentos, servem a 

mesa e reordenam o local após a “comida”.  Por outro lado, não devemos esquecer que entre 

os espanhóis e entre os galegos, o reunir-se para comer é ainda o ritual doméstico mais 

persistente, alongado e desejado. E mesmo em tempos de vida apressada e submetida 

também na Galícia aos lamentáveis horários ingleses ou norte-americanos, as longas horas 

da sesta permanecem vigentes. Quase todas as lojas da cidade fecham suas portas, assim 

como várias repartições públicas. Pessoas, plantas e animais se separam por pelo menos um 

par de horas. Separam-se, e dentro de casa se vive e repousa, no intervalo entre a manhã e a 

tarde - que na Espanha inteira termina depois das “ocho horas de la tarde” -  assim como no 

intervalo entre  o fim de um dia de trabalho e a hora de dormir, os momentos mais lentos e 

festejados de um dia após o outro. Não poucas vezes estive na mesa, entre comendo, 

convivendo e conversando, por três a quatro horas. A Espanha é um dos países onde o “fast 

food” não vingou. E bravamente a Galícia resiste mesmo nas cidades a viver de uma 

apressada comida pronta e pesada, antes de ser impessoalmente sorvida em menos de quinze 

minutos.  

 As mulheres camponesas não são separadas dos homens na exterioridade ao mesmo 

tempo familiar e pública da ordem cotidiana do trabalho. Em posições iguais ou quase iguais 

elas compartem com eles as atividades produtivas da propriedade rural. Assim, não há 

porque separá-las na casa e dentro da casa, e criar espaços preferenciais, ao mesmo tempo de 

proteção e de exclusão.  

 Ao se conviver na cozinha e ao se trazer com facilidade o “de fora” para um âmbito 

doméstico simbólica e socialmente feminino, o que se está fazendo é marcar como lugar 
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familiar e, no limite, comunal e público de convivência, os espaços de vida e da casa onde 

não apenas as mulheres trabalham, mas onde comandam o trabalho complementar dos 

homens. Onde elas reinam parecendo apenas... servir. 

 

 

E cada um voltou à sua casa 
 

E cada um voltou à sua casa.  

Terminada a manhã do encillado, foram-se todos. Ficamos na casa as pessoas da 

família e eu. Repetido em muitas leiras do campo e em muitas casas de pedra todos os anos, 

o trabalho solidário e comunal é, no entanto, um breve recorte de tempo e espaço no tecido 

antes trabalhado a fio por tantas mãos e, hoje, cada vez mais solitário e  individualizado, no 

cotidiano agropastoril das fincas modernas. Pensando praticar a antropologia, quase me vejo 

na fronteira da história.  

 Eis o dom e o dano do poder crescente vindo com o  ingresso e a proliferação de 

maquinários que tornam cada vez mais funcional e utilitariamente rápido, uniforme e 

individualizado, o trabalho do homem sobre a natureza. Não é que ele agora a domine e, não 

raro, a desnaturalize mais rapidamente e com muito maior precisão e eficácia. É que todo o 

trabalho pode ser feito mais a sós, num apenas diálogo entre a máquina e o seu operador 

humano. Os aparatos e equipamentos mais modernos atribuem a um homem experiente 

sobre um trator de múltiplas funções, mais poderes para ordenar as seqüências de malla de 

trigo ou do encilhado do millo do que toda uma  compañia de braços, rostos e corações de 

homens, composta por homes e  mulleres com vellos e vellas cobertos de boinas negras e de 

sombreiros de palha galega.  

 Eficientes e tentadoras, essas máquinas que as feiras de equipamentos agropastoris 

apresentam e anunciam como a redenção quase sagrada do trabalho rural, conspira para a 

desertificação de vidas e de culturas patrimoniais. A modernização acelerada do agro galego 

separa pessoas, individualiza destinos, corrói a vida afetiva e produtiva da hoje pequena 

equipe familiar da unidade camponesa. E, repito uma vez mais, desobriga inevitavelmente os 

jovens do dever de serem os continuadores dos labores, lazeres e trabalhos que os seus  pais 
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aprenderam com os seus avós  e que eles, com a cumplicidade silenciosa dos adultos, 

recusam-se a aprender com os seus pais.  

 Ao longo das aldeias próximas a prósperas vilas e cidades, de uma maneira 

irreversível e apressada demais perdem-se primeiro os ritos e, depois, as cerimônias sagradas 

e profanas com que se antecedia, acompanhava e sucedia uma sequência ao mesmo tempo 

utilitária e ritual de gestos do trabalho. È preciso reler os livros sobre as antigas crenças e 

costumes da Galícia para se saber como as mulheres e os homens de outros-e-mesmos  

tempos com uma suave sabedoria misturavam coisas da terra, objetos da fé e gestos de vida, 

para obterem ao mesmo tempo a proteção dos deuses, a dos seres da natureza e também a 

dos  produtos alquímicos sobre as patacas ou as ovellas.  

 E perdem-se também as tradições patrimoniais de uma cultura fundada sobre o sair-

de-si, sobre o saber dar-se á família, ao grupo doméstico, à compañia, e ao coletivo dos 

paroquianos e vecinos. A pequena equipe familiar camponesa  - se é que este qualificador de 

tantos sentidos ainda cabe aqui - acompanhada da eficiência crescente e garantida de um 

maquinário sempre mais moderno, basta-se cada vez mais. As compañas de trabalhos 

comunais, mesmo quando em breves quartas de um dia único de trabalho, aos poucos e 

talvez para sempre vão deixando de existi, entre montes, prados, labradios e praderas 

povoados por homens solitários, montados em tratores-usinas, separados dia a dia do passar 

natural do tempo, com os olhos postos no relógio e nos mostradores da máquina. Homens 

sozinhos e apressados em fazer com a máquina, e como ela, o trabalho que os seus avós 

realizaram entre tempos de fartura e tempos de fome, com muito mais esforços, mas em 

meio a sons de gaitas e goles, e ao redor a preces de igrejas e de ancestrais sortilégios de 

encantamentos. 

 Aos poucos deixam de existir as velhas festas patronais das pequenas igrexas de 

paróquias, as feiras festivas de Padrón, Brión, Bertamirans, A Baña, Negreira e Santa 

Comba, e o velho velório, a festa de casamento, o dia de santo ou o batizado que obrigue as 

pessoas a saírem de si mesmas e de casa.     
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Em que lugar de uma casa entre as pequenas montanhas do Sul de Minas Gerais haverá 

de ficar, como ser do afeto, mais do que objeto de adorno, o fuso de liño que Carmem, 

esposa  de Benigno me deu entre abraços e sorrisos ontem? 

 

O Ciclo do Milho 
 

 Volto a falar do milho. 

 Creio haver dito em alguma outra crônica que alguns hábitos meus são considerados 

aqui primitivos e quase selvagens. Um deles. eu como couves (berzas). o outro: e como 

milho (millo). Mesmo sabendo que no vizinho Portugal as couves são a essência de uma dos 

pratos mais populares, o caldo verde, e que em algumas regiões, como em quase toda a 

América Latina saboreia-se o milho em suas muitas versões culinárias, as pessoas de Brión e 

de Ons sempre consideraram este hábito uma curiosa extravagância de uma pessoa vinda 

“do outro lado do mar”. As mulheres nas leiras me ofertam molhos de berzas e braçadas de 

millo, entre risos e com caras de espanto, quando lhes digo que é para cozinhar e comer com 

delícias. Os dois são há muitos anos alimentos cultivados com frequência; mas apenas em 

casas onde animais são criados, pois se destinam apenas a eles. Na casa de Luciano em Ons 

de Abaixo cozinhei “caldo verde” e “sopa de milho”. Minhas duas iguarias foram recusados 

com horror por Sabela e Rafael. Mas aos seus pais não pareceram tão horríveis assim. Mas 

nem eles nem pessoa alguma de outras casas de aldeia em Santa Maria de Ons pediram-me 

qualquer receita. 

O millo é um produto da terra de introdução mais recente do que as patacaw em toda a 

Galícia. Entre os dois há uma oposição absoluta, e ela poderia dar margem a pensar 

complementos a O cru e o cosido, de Claude Lévi-Strauss. Situado mais próximo à natureza, 

o millo é plantado em grandes leiras de labradios, ocupando áreas de terra muito maiores do 

que as das patacas. É cultivado quase que exclusivamente em fincas gandeiras. Colhido e 

picado ele é encerrado sob uma  lona negra e camadas de terra e sal,  para servir de alimento 

exclusivo aos animais. As patacas são plantadas em leiras menores do que as do millo, 

inclusive em Casas e fincas em que não se criam vacas de leite. São colhidas e guardadas 

sob lonas pretas, quase sempre em sótãos frios e escuros. Mais próximas da cultura, são 
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comidas sempre cozidas (mais frequente), assadas, fritas (ao gosto dos jovens), 

transformadas pelo fogo e o calor são exclusivo alimento humano. Porcos da casa, galinhas e 

outros animais de criação comem somente as sobras das mesas dos humanos.  

 Até cerca de trinta anos atrás o milho era dado aos animais apenas seco, maduro. Sob 

a forma de grãos inteiros ou picados, ele era servido às aves e aos porcos. Sob a forma de 

pienso, quando misturado a outros alimentos, como farinha de centeo, era dado ao gado do 

leite. O millo encilhado, verde, cru e guardado em geral para os meses frios, é bem recente. 

E a sua difusão mudou bastante todo o sistema de trato do gando. Segundo os de Ons o 

rendimento alimentar do milho encilhado é notável, e a sua produção, comparada com o 

preço dos produtos alimentícios para as vacas,  é bem econômica. 

 Assim, aos poucos os montes de uma oculta massa azeda e adocicada das polpas de 

milho concorrem com vantagens, de ano para ano, com a arquitetura ao mesmo tempo 

pesada e graciosa - elevada do chão e voltada aos céus – dos velhos hórreos, muitos deles 

com cruzes esculpidas em pedra em cada uma das extremidades do telhado de duas águas,  

protetores ancestrais das espigas de milho seco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma família e mais alguns vecinos colhem e picam o millo do gando. 

 Na Amahía o milho é plantado entre abril (cedo) e junho (tarde). Maio é o seu melhor 

mês para a semeadura. É o tempo da “saída de primavera”, segundo os termos daqui. Hoje 

prepara-se a terra e se semeia  com o uso do trator, do arado e de uma grade de três sulcos. 
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Os velhos arados romanos de madeira, e mesmo os seus sucessores, de ferro e como sutis 

aparatos de  regulagem, apodrecem e enferrujam em fundos dos quintais. 

 Limpam-se as terras dos milharais duas vezes, entre “San Xoán (final de junho) e 

Santiago” (final de julho), e este trabalho de trato do cultivo é feito hoje em dia quase 

exclusivamente com maquinário puxado a trator. Para os usos do encillado ele é cortado do 

meio para o final de setembro, entre o ocaso do verão e a chegada do outono. Seco e para os 

grãos, ele é colhido entre  o final de outubro e o mês de novembro. 

Fora a hoje rara malla de trigo e do centeo as duas colheitas do milho são as uma das 

poucas atividades gandeiras comunais. A outra é o encillado da erva, na saída do inverno. 

Lembro que em tempos passados, de que apenas agora os mais velhos guardam, 

lembranças comia-se milho em duras e grosseiras broas. Eram tempos da fame e das aldeias 

vazias, anteriores a tempos de lenta e crescente fartura. E de pães macios, feitos ainda em 

casa (mais raro) ou comprados em panaderias e em  supermercados.  Encontrei algumas 

modernas broas de millo em raro lugares de Santiago, e como uma curiosidade quase 

esquecida em prateleiras 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem pesquisa aprende e trabalha. Junto com a “família de Ruso”, ajudo a debulhar  

espigas de millo. 
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O levantamento do hórreo de Salaño Grande 
 

 Os de Salaño Grande resolveram construir de novo um hórreo tombado e em ruínas. 

Agora da estrada se o vê de novo, renovado e de pé. Falta ainda o acabamento de madeiras, 

mas o trabalho com as pedras ficou pronto em uma manhã de sábado. Uma manhã de chuva 

e o começo de uma tarde amena. 

 Nos dois últimos anos trovejaram sobre os altos de Brión dois vendavais violentos. O 

pior foi chamado de Hortência, como os furacões do Caribe, e ao passar pelas aldeias de 

Santa Maria de Ons derrubou o hórreo de quatro claros, da casa de um vecino. Um hórreo 

que Ventura, o cantero, construiu com o pai e o irmão em 1945, quando uma guerra chegava 

ao fim e em outras partes da Europa as ruínas eram bem maiores. O hórreo é da casa de 

pedras de um cunhado de Juan - Xoán, o albanil - que foi convocado e veio, voluntário,  

dirigir os trabalhos. 

 Chovia pela manhã bem cedo quando cheguei lá, e pensei que não ia haver o trabalho 

comunal. Voltei para casa no Promeiral, mas nem bem havia secado as botas e as mãos 

quando vi passar pela estrada uma barulhenta grua. Para que mais serviria aquela máquina 

ruidosa em uma manhã de sábado? 

 Agora, enquanto escrevo isto para não esquecer mais tarde, já é depois do xantar que 

comemos juntos, como em uma pequena festa quase íntima na casa do dono do desastre e do 

erguimento. Como sempre em ocasiões assim, come-se, bebe-se e se conversa muito. E as 

pessoas presentes são: o dono de grua contratada; Juan, o albanil; seu irmão, hoje morador 

de retorno a Salaño Grande, e que viveu com a esposa 35 anos na Venezuela; Ventura, um 

outro cantero de Ons; um outro homem do lugar que participou dos trabalhos; o dono do 

hórreo e de casa; sua esposa, e eu. 

 Durante a manhã, começada tarde, até quando a chuva começou a parar os homens 

fizeram pouco menos da metade do trabalho. Mas as colunas principais, de pedra e de 

sustentação dos eixos de madeira e de outras pedras, estavam de novo erguidas. O homem 

conseguiu da Xunta de Galícia uma ajuda  de 50 mil pesetas para um orçamento de 300 mil 

que fizera. Uma soma com que se compra uma boa vaca de leite. Reclamava-se em coro que 

ajuda fora muito pequena. 
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        Os participantes formaram ali mesmo uma equipe de trabalho dirigida por Juan, 

acompanhados com as palavras de apoio de pequena assistência: o “americano”, eu e um 

vello da aldea que chegou para assistir o que se passava e que deu três ou quatro palpites 

respeitosamente não acolhidos. Fora esta pequena assistência não havia ninguém mais por 

perto; mas de longe algumas mulheres vecinas espiavam pela janela. Era um sábado sem 

grandes promessas de futebol pela “tele” e o trabalho à volta do hórreo, não sendo hoje um 

dia assim tão chuvoso, poderia ter atraído bastante mais curiosos. Mas um estranho pudor do 

código tradicional das aldeias impede a que se venha ver algo de perto, se não se foi 

chamado e se não se tem nada a fazer “ali”. 

Há uma familiaridade ainda viva e acentuada nas aldeias, e mesmo no vecindário de 

uma paróquia e para além dele, até onde se têm parentes, amigos e conhecidos, vecinos um 

dia migrados para outra paróquia, vila ou cidade. As pessoas das gerações que envolvem os 

adultos e os vellos de hoje veem-se ainda convocadas a conviverem em e entre espaços 

reduzidos e muito interativos, pois tudo estreita a aproximação dos corpos e dos momentos 

da vida. As casas das aldeias mais antigas quase se encostam umas nas outras e pode 

acontecer que várias delas estejam distribuídas dentro de um círculo de ente 100 a 200 

metros. Para além do vecindário das casas, também terras de cultivo, os campos de gado, as 

árvores dos montes aproximam donos, entre ajudas mútuas, alianças, desconfianças e alguns 

conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No campo, por onde se ande haverá uma aldea. E haverá hórreos. E sobre 

alguns,os  paxaros. 
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 Um acontecimento doméstico importante o bastante para caber entre os vidros das 

janelas e as paredes de pedras de uma casa, depressa torna-se conhecido em toda a aldeia. 

Um pouco mais notável e tornado público, um evento do cotidiano pode estender-se à 

paróquia e para além dela, antes do passar de um dia. Como os acontecimentos muito 

marcados - a reconstrução silenciosa de um novo hórreo, por exemplo - são raros ao longo 

do ano, os que ocorrem são logo sabidos e, tão discreta e indiscretamente quanto possível, 

acabam sendo de perto ou de longe compartidos por todos.  

 Se o que se passa é um assunto que envolva a partilha de uma ajuda vicinal, entende-

se que os parentes e/ou vecinos, sobretudo os de uma mesma compañia  estão convocados a 

acorrerem para estar presente e ajudar. As casas entre as quais não existem inimizades 

remotas ou recentes devem-se, mutua e ritualmente, pequenas ajudas em todos os domínios 

da vida de mulheres e de homens, quando se entende que o que acontece está ao alcance das 

pessoas do lugar, e tem o seu lugar no código dos princípios e preceitos patrimoniais da vida 

e da convivência aldeã e paroquial. 

 Faz também parte de gramática das relações vacinais entre as aldeias uma sempre 

bem medida discrição. Casas de pedra bem fechadas e com pequeninas janelas podem ser a 

metáfora mais visível e sociavelmente compreensível por todos, de como os assuntos 

familiares de cada casa pertencem aos seus sujeitos e atores, até quando os outros, de outras 

casas da aldeia, de outras aldeias da paróquia, sejam de algum modo convidadas a 

presenciar, participar ou intervir. 

 Não pude deixar de fazer um paralelo entre maneiras de ser e reciprocizar a vida  aqui 

em Santa Maria de Ons e no povoado de Catuçaba, a pequenina vila de camponeses da Serra 

do Mar, em São Paulo, no Brasil com quem convivi e onde realizei pesquisas de campo 

durante vários anos, pouco antes de vir viver na Galícia por dez meses. 

 Se os preceitos de ajuda mútua são em Catuçaba quase como de Ons, e os momentos 

de trabalho em comum apenas na Serra do Mar envolvam em geral um número maior de 

número de participantes, uma familiaridade menos separada e discreta é muito maior lá do 

que aqui.  
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Nas horas de folga de um dia de festas ou nas noites depois do trabalho, muitas pessoas 

vão para as ruas, para os bares abertos, mesmo nas noites mais frias do inverno. E entre 

portas abertas ou fechadas sem chaves entram crianças e jovens, adultos (menos) e velhos 

pelas casas vizinhas ou próximas, especialmente entre parentes e moradores mais íntimos. 

Os espaços públicos e privados são compartilhados pelas pessoas com bem menos 

cerimônias para se entrar, ficar, conviver e sair. Vizinhos entram nas casas uns dos outros e 

aí ficam e trocam conversas, como um hábito de convivência de algum modo imposto a 

todos. Os preceitos e as gramáticas de proteção da individualidade são bastante menos 

motivados. E, bem ao contrário, entranha-se e pode-se até desqualificar a pessoa que se isola 

dos outros, dentro de casa e fora dela, para se proteger de uma partilha da vida às vezes 

exagerada. 

 Se houvesse sido em Catuçaba em uma tarde de sábado o levantamento de algo como 

um hórreo, com direitos a uma máquina estranha e inesperada, o acontecimento teria reunido 

à sua volta uma apreciável assistência. E ela iria de crianças e aos mais velhos, 

acompanhados de cães e gatos. E todos teriam alguma coisa a dizer: uma lembrança do que 

houve, um palpite à respeito de como se deveria proceder, uma brincadeira de bom ou mau 

gosto dirigida a alguém, ou a toda a equipe de trabalho. 

 As pessoas de Catuçaba parecem poder compartilhar lugares e situações de acordo 

com regras de convivência bastante mais amplos e,  portanto, mais invasivas de interação. 

De acordo com um sistema significativamente mais multifacetado e sutil de convites “auto” 

e “alter” dirigidos, ao lado de direitos costumeiros de presença e de participação  bastante 

mais  frouxos lá do que aqui, as mulheres e os homens de Catuçaba envolvem-se com “as 

vidas dos outros”  e invadem as casas da vila com muito mais desenvoltura e liberdade do 

que  nas aldeias de Ons.  E alguns costumes corriqueiros lá e tidos como um sinal de 

recíproca amizade, seria vistos aqui como uma grosseira transposição de limites de 

preservação da individualidade.        

 Aqui na Galícia as mulheres convivem entre panos, peles, penas e palhas. Convivem 

também com madeiras e ferros, entre os seus instrumentos de ofícios, de labores e de 

trabalhos, Mas muito raramente comparte com os homens pedras, objetos da natureza, 
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artefatos e assuntos “masculinos” da casa e também da aldeia. Por isso mesmo, não havia 

nenhuma mulher por perto, nem mesmo a esposa do dono do hórreo. Apenas ao final do 

trabalho ele e a mulher de um outro integrante da equipe chegaram perto. E vieram em 

silêncio, pois não se dá palpite em assuntos exclusivos dos homens, muito embora as 

mulheres sejam sempre ouvidas em tudo aquilo em que compartem tempos e esforços com 

os homens. 

 Entre risos e no meio de alguns jogos verbais de brincadeiras com que se entremeia o 

árduo e delicado trabalho de encaixe das pedras levantadas pela grua, comentava-se que 

havia alguns cartos na questão. Germán, o dono do serviço, silenciava a respeito. Juan, o 

mais falador, entre uma ordem e outra tecia comentários sobre os custos reais de um 

levantamento de hórreo como aquele: 650.000 pesetas, no mínimo. Momentos depois, 

quando a sós, Juan me confidenciou que não cobrara nem recebera dinheiro algum do 

cunhado. E que apenas algo devido foi pago ao Albanil e cantero vindo de Negreira,  e ao 

dono da grua  pelas suas horas de trabalho. Como um pai que visita um filho já casado, 

adoentado, o vello Ventura veio de sua casa, em A Igrexa, ver de pé de novo o  hórreo que 

um dia fora seu, Estivemos conversando ali mesmo um pouco, e sem que eu precisasse pedir 

ele começou a me contar com detalhes como se constrói um hórreo, e qual o nome 

tradicional de cada peza. 

 

Anotações sobre colheitas de outono 
 

Já é outono. Trabalha-se com pressa e debaixo de chuva. Chove muito agora e choverá 

mais, quando adiante vier o inverno. Os campos e montes estão mais desertos de bichos, de 

pessoas e de máquinas. Estarão bem mais ainda dentro de alguns dias. É quando haverá 

momentos de um tal silêncio, que não fossem alguns sinais de vida humana, como a fumaça 

que sai de chaminés ou o passar de um carro pela estrada, eu me perguntaria se alguém ainda 

vive entre essas casas de pedra. 

Se uma boa parte do trabalho essencial já foi realizada em cada finca, em cada casa, 

resta sempre ainda algo a fazer. Restará até mesmo nos dias gelados do inverno. Porque mais 
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do que nas regiões apenas agrícolas, onde se  cria gado, há ciclos e tempos diferentes, mas 

há trabalhos no campo e labores domésticos todos os dias. Vejamos. 

 As patacas do ano já foram colhidas e estão guardadas com cuidado, para 

inverno e para todo o ano, até a próxima safra. Quem não planta batata nem mesmo 

para o consumo doméstico deve tê-la comprado de vecinos, ou de um outro produtor de 

perto. Mas agora e aos poucos, com a chegada dos supermercados a Santiago e mesmo 

a vilas mais próximas como Negreira e Bertamirans, começam algumas famílias a 

comprar neles quantidades menores e mais frequentes de comestíveis. 

 Estão sendo colhidas as favas brancas e os últimos vegetais de grãos. Quem 

não o fez, que se apresse. Esta é uma colheita que envolve mais as mulheres da casa do 

que os homens. E são elas as que processam os grãos colhidos. Uma das fotos mais 

tocantes que trouxe comigo – e que com o tempo se perdeu - é a de Amélia agachada 

ao chão diante de um pano claro, ensinando Luciana, minha filha, a separar das pedras 

e dos grãos secos, os grãos sadios de favas brancas. 

 Quem plantou trigo ou centeio já o colheu e mallou. Esta prática que em pouco 

tempo deverá ser uma outra lembrança de adultos e de vellos  quase encerra o ciclo das 

atividades vicinais, ao lado do encillado do millo e da matança do porco. 

 O milho foi colhido verde e encillado. Quem atrasou em realizar esta tarefa 

sazonal apressa-se agora. Em mais alguns dias o milho seco será colhido e guardado 

em hórreos cuja limpeza dos restos da safra passado deverá ser antes completada. 

 Quem cultiva uvas e fabrica vinho caseiro deverá haver concluído a vindimia - 

uma outra alegre atividade, muitas vezes também vicinal. O processo de fabricação do 

vinho é imediata à vindimia, e quando o parreiral não é muito grande, em um dia bem 

aproveitado todo o trabalho estará feito. Fomos convidados, os da casa de Luciano e 

eu, para vindimiar no parreiral do grande terreno da casa paroquial de Don Ferreiros, o 

cura de Os Ánxeles e de Bastavales.    

 Prados e praderas estão sendo agora segados em grande escala.  Nas fincas 

mais modernas a erva adormece envolvida em grandes volumes bem protegidos de 

pesado plástico branco. Não esquecer que já houve uma sega de erva e nas casas mais 

previdentes o capim do inverno já está guardado seco dentro dos pallares, no alto, a 

tope. 

 Espalha-se nas leiras de labradios, prados e praderas o purin do otoño. De 

agora em diante haverá agora poucas segas. 

 Estão sendo colhidas, ao lado de algumas nozes, as castanhas cujos ouriços 

entre ainda verdes e já marrons dividem com as folhas secas o chão dos bosques, das 

corredoiras e mesmo de alguns quintais, Mesmo não sendo como no passado da 
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Galícia, um alimento essencial, ainda se preserva o costume de ir ós montes pólas 

castañas.  

Nozes e outros frutos secos são comidos ao natural. Castanhas são cozidas e, com 

mais frequência, assadas em fogões ou lareiras. Também os carvalhos estão deitando 

suas belotas, mas apenas onde se cria porcos finos cujos pernis defumados valem 

pequenas fortunas, vão-nos catar nos montes. Não é um costume na região.   

 Alguns casais ou homens sozinhos estão polos montes, polos  toxos e outros 

matorrales de menor importância, para queimar e para a cama do gando.  

 Cortam-se árvores, catam-se no mato ou compram-se paus e lenhas para 

fogões e para a calefações no inverno. Alguns exageram. Juan, o albanil, contou-me 

que tem lenha guardada para três ou quatro invernos. 

 Alguns pássaros partiram rumo ao sul. Voltarão na primavera.  Outros 

retornam depois.  Ouvi cucos nos montes por perto. 

 A temporada de caça está aberta até o Nadal. De vez em quando 

ouvimos tiros ao longe. Aqui e ali um par de caçadores furtivos acompanhados de seus 

cães passam por carregando dependuradas algumas pobres lebres, quase tudo o que 

sobra para prazer de seus tiros. 

 

 

Mulheres Vestidas de Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vestidas, como monjas, como camponesas de Galícia, tanto no trabalho quanto na festa  
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Lembro-me de índias Tarascas em Michoacán, no México. Lembro-me de uma 

primeira viagem de trem em um fevereiro frio, no inverno de 1966, quando por oito meses 

fui morar e estudar na cidade de Pátzcuaro. 

Quando o trem avançou pelas primeiras terras de Michoacán, já das janelas de um lado 

e do outro podíamos avistar as mulheres e os homens cuidando de suas plantações de milho, 

quase sempre pequenas porções de terra áspera, cercada de muros. Com uma diferença: lá, 

como em todo o México e a América Latina, o milho, semeado e colhido também verde ou 

seco, desde povos de antes dos astecas e dos maias, era e segue sendo um alimento quase 

sagrado de deuses e de seres humanos. Os animais comem suas sobras; e comem capins, 

batatas e outras raízes.  Curvadas sobre a terra da Meseta Tarasca, entre vales e montes 

de uma altura média de cerca de dois mil metros, caminhando entre roças e as aldeias,  

sentadas à moda tarasca, sobre panos no chão e vendendo verduras e artesanatos a 

mexicanos e turistas, elas sempre se cobriam com as antigas roupas da tribo. Os pés 

descalços, quase sempre, mesmo nos meses frios. Uma grande saia negra e muito ampla, 

rodada, até bem abaixo dos joelhos. A camisa branca, ampla, folgada e engenhosamente 

bordada, metida dentro da saia e rodeada por uma faixa de lã, larga e de cores muito escuras. 

Um rebozo também quase sempre negro e entrecortado de finas listas de cor azul bem 

escuro.   

Nesses longos xales indígenas as mulheres purépechas colocavam alguns objetos que 

iam vender na feira ao ar livre, ou parte dos que compravam para levar às suas pequeninas 

casas. Escondidos e protegidos, neles iam também os filhos pequenos que do alto de mantos 

e mães protetoras balançavam pela estrada afora ao ritmo de passos sempre apressados. 

Filhos de povos pobres que antes foram senhores de três reinos que os astecas jamais 

ousaram conquistar. Pobres, postos à margem em uma sociedade que se orgulha de seu 

passado indígena, mas submete ainda os seus descendentes, as crianças tarascas viajavam 

aconchegadas. E dos seus errantes berços escuros olhavam o mundo como um pequeno 

paraíso, que somente não é melhor porque os homens brancos estão por toda a parte. 

 Como os brancos, os homens tarascos já não se vestiam mais como os seus antigos. 

Usavam a roupa que adotaram quando os primeiros tarascos foram o Norte, além-fronteiras, 
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“de braceros”, em busca de trabalho. Clandestinos ou não, ganhavam dólares e voltavam ao 

Sul com um par de botas, uma calça jeans, uma camisa de nylon, uma “caçadora” também 

jeans e um chapéu “gringo” de palhas na cabeça. E com a mistura entre estas roupas e as da 

tribo – cada vez mais raras – vestiam-se para dias de trabalho e de festa.  

 Em várias outras regiões do México os homens indígenas usam ainda os trajes 

ancestrais, originais, ou com algumas mudanças. Vi vários assim, quando viajei em julho de 

1966 pela Mixteca-Nahua-Tlapaneca, entre os estados de Guerrero e Oaxaca. Até onde eu 

me lembro, coexistiam por aquelas  as seguintes situações: 1º. Homens e mulheres vestidos 

ainda com os trajes tribais, intactos ou com variações. 2º. As mulheres e alguns homens, em 

geral os velhos e os adultos sênior, vestidos com os trajes tribais; e os outros homens – 

sempre mais os jovens e os adultos Junior vestidos como entre os tarascos, com trajes 

ocidentais de tipo norte-americano. 3º.  Apenas as mulheres vestidas com os trajes típicos, 

tribais. Não me lembro de haver visto uma quarta situação: homens e mulheres já sem as 

vestimentas de identidade tribal. Creio que ela poderia ser encontrada entre índios isolados e 

já plenamente urbanizados, no México DF. ou em alguma outra grande cidade. 

 Quando eu perguntava em Pátzcuaro porque as mulheres usavam ainda as antigas e 

longas roupas, aparentemente tão inadequadas para os tempos de agora, e porque os homens 

não, as respostas - ditas entre risos e desconfianças - não correspondiam ao que talvez 

pensasse um antropólogo. Eram respostas práticas, ou de uma bem simples razão cultural. 

“Porque siempre así se lo hizo”; “porque los hombres viajan hacia afuera y las mujeres están 

siempre por  acá”;  “porque a los hombres les gusta lo diferente”. 

Mas era só olhar com atenção e se via que havia naquelas mulheres à volta de suas 

roupas tarascas um afã de preservar numa gramática tribal dos gestos. Um desejo de serem 

como foram,  entre os raros sorrisos dados aos brancos e a ternura rústica com que lidavam 

com os filhos. Pequenos ritos em que sinais e símbolos de um ethos próprio, um modo ser 

tarasco, já diluído entre os homens de calças e jaquetas jeans, permanecia ali ainda presente 

e ostensivamente visível. Simples gestos, mas de uma linguagem que com poderes  evocava 

outros livres tempos.  
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Por certo aquelas nem eram mais as primitivas roupas das mulheres do Império 

Tarasco, guardadas hoje na memória das mais velhas e nos museus de Morélia. E nem eram 

as de seus três últimos reis, quando chegaram do grande mar, vindos da Espanha os homens 

de barba, espadas e cavalos. Seriam talvez já as vestimentas que Dom Vasco de Quiroga, o 

sábio bispo  espanhol, lhes revestiu com novos trajes e formas de vida, quando os 

reencontrou fugitivos e dispersos pela montanhas das terras altas de Michoacán, e de novo 

os reuniu ao longo das aldeias ao redor do belo lago de Pátzcuaro .  

 Mas eram ainda, iguais e diferentes, os trajes de um povo. E isso se via quando no 

mercado uma mulher se punha de pé e, com movimentos leves dos quadris e gestos da mão, 

repunha a camisa branca dentro da saia e arrumava de novo a faixa de cor escura à volta da 

cintura. Ou quando deixavam por um momento bailarem ao vento do altiplano os seus 

rebozos e, depois, como numa dança, os recolocavam sobre os ombros e à volta da cabeça, 

de onde pendiam duas invariáveis tranças longas.  

 Quando se viaja pela Espanha e por alguma estrada vinda do sul ao norte e de leste a 

oeste, os primeiros sinais da Galícia - na ponta extrema da Espanha e como que completando 

o que resta de Portugal para chegar ao alto da Península Ibérica - são os frequentes pares de 

homem e mulher trabalhando juntos no campo. E, entre eles, os sinais de Galícia são as 

mulheres cobertas por inteiro com roupas de cor negra. E quase todas com amplos chapéus 

de abas duras de palha no alto da cabeça, amarrados às vezes com fitas negras à volta do 

queixo. 

 Os velhos antigos tamancos de madeira clara, os antigos socos galegos (quase como 

as holandesas) são raras hoje. Não vi nenhuma delas sendo usada em Santa Maria de Ons, e 

apenas nas vitrines das lojas de artigos de artesanato galego eles podem ser encontradas com 

facilidade, em tamanho natural (e muito caras) ou em miniaturas, dependuradas em 

chaveiros. Como os homens, em uma terra onde quase tudo está molhado o tempo todo, as 

mulheres adotaram botas de borracha de cano alto, ruins de caminhar, mas absolutamente 

impermeáveis à água e à lama.  

 Amélia deu-me a melhor explicação para o porquê dos trajes negros usados pelas 

mulheres adultas, labregas ou gandeiras, sejam elas já vellas ou não, e viúvas ou não. 
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 Disse que há um momento em que sempre morre um alguém próximo na casa ou na 

família: um pai ou mãe “vão embora”; “parte” uma avó querida, “nos deixa” um avô; um 

velho padrinho, uma tia que há trinta anos vive longe, na América. Morre um irmão, o mais 

velho da casa; a irmã primogênita ou a caçula que uma doença má colheu antes dos outros e 

antes do tempo. Segundo preceitos ainda respeitados pelos menos jovens, no “tempo de 

luto” devido a um morto e às tradições, as mulheres mais velhas da casa cobrem-se de negro. 

E quanto mais próximo era “quem partiu” por tanto mais tempo deve ser alongado o uso do 

negro do luto. Oito anos é (ou era) pouco tempo por um pai, por uma mãe. 

 Chega o momento em que após um primeiro, morrem outros. E não havendo tempo 

para consumar um luto antes de começar um outro, eles se somam e acabam permanecendo 

“pola vida inteira”. Como também porque quem se veste de preto vai aos poucos passando 

de adulto e velho, de mãe a avó, e como o negro é uma cor tão espanhola - dos toros e dos 

toreros aos cregos, e deles às mulleres - ela acaba por ser um símbolo da dignidade de quem 

já não é mais jovem, ou de quem assume ofícios, como o crego, o vigário da aldeia. A cor 

negra dos sapatos, das meias e das outras roupas; o tom mais  digno para cobrir o corpo de 

uma mulher de aldeia. 

 Tal como descrevi, ao falar da velha viúva de Fonte Paredes, nas mulheres mais 

velhas, por tradição até mesmo a roupa de baixo é negra, assim como as meias, as longas 

saias, as camisas, os casacos e os lenços, às vezes usados sozinhos, outras vezes, sob os 

chapéus de palha. Tudo é negro, menos o chapéu, o sombreiro que tendo do sol a cor e até a 

forma, entre a copa sorridente e a aba longa, reflete o sol da Galícia nas raras  e breves vezes 

em que ele doura os campos verdes da Amahia. Mas até nos chapéus as faixas ao redor da 

copa e as fitas que pendem de alguns deles, são sempre também negras. 

 Essas roupas são trajes femininos de trabalho. Nos domingos, nos feriados de visitas 

ou idas a Santiago de Compostela, na Festa de Santa Mínia em Pedrouzos, na de Santa 

Eugênia em Ons, as mulheres adultas, solteiras ou casadas vestem a mesma roupa que uma 

qualquer señora de Santander ou de Alicante. Apenas entre as mais velhas as vestes de cor 

negra usadas no trabalho são também as de estar em casa, de visitar parentes ou vecinos, de 

participar de alguma festa patronal, e de ir aos ofícios da igreja ou do cemitério. E nelas, 
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como nas tarascas, uma antiga vestimenta tradicional torna-se uma roupa única, quase uma 

segunda pele sobre o corpo. Uma roupagem que vale quase como um emblema, uma 

bandeira.  

 É preciso não confundir esta roupa antiga e usual, mas não ancestral, com os 

chamados traxes galegos. E, eis um pequeno paradoxo. Se você quiser conhecer os traxes 

galegos antigos precisa ir ao museo do pobo galego. Ou precisa esperar algum dia especial, 

um dia de festas de aldeias, paróquias ou vilas. Melhor ainda, a semana estendida da grande 

Festa do Apóstolo Santiago, em Compostela. Há nela o Dia da Exaltación do Traxe Galego, 

quando crianças e adolescentes, jovens e adultos de agremiações tradicionalistas bailam 

sobre palcos armados em praças e desfilam pelas ruas trajados de antigas roupas com zocos 

nos pés e longas meias brancas rendadas. Calças justas nos homens e belas saias rodadas nas 

mulheres, lenços de todas as cores e estranhos e caprichosos chapéus de feltro (nunca de 

palha) nas cabeças de homens e mulheres.  

 Tomemos uma vez mais um momento as casas vecinas dos Cajuso e dos Cambon, em  

Fonteparedes e façamos um breve inventário classificatório dos tipos de roupas 

preferenciais das mulheres e dos homens de casa. Teremos aí um fiel espelho de como as 

escalas de idades e a vocações de gerações diferenciam no uso das roupas os símbolos da 

vida, o quando ainda se quer ser tradicional-e-galego, ou quando já se ousa ser moderno e 

“universal”.  

Jovita, Maruja, nos Cambon, assim como Amélia, mãe de Manolo, nunca estão, dentro 

e fora de casa, no trabalho e fora dele, sem as suas roupas negras. Carmem, mãe de Cambón-

filho usa as vestes negras, tradicionais, assim como o chapéu de palha nas horas de trabalho, 

mas nem sempre fora dele. Em outros momentos na casa e, sobretudo, nos dias festivos, ela 

usa as mesmas roupas femininas de cores e modernas que Mercedes, esposa de Cambon, ou 

que Angelita, esposa de Manolo também usam. Mercedes vai de botas ao trabalho com o 

gando, mas já não sempre com roupas negras. Ana, neta de Amélia, e Sônia, neta de 

Carmen, usam sempre roupas modernas e coloridas. Nunca o negro. Trajam calças 

compridas, jaquetas com imagens e calçam tênis. Ninguém as estranharia em Nova York. 
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 Assim, eis-nos entre mulheres-avós, adultas-sênior ou já vellas quase sempre - e as 

exceções chamam a atenção - cobertas por inteiro com trajes negros e escuramente antigos. 

Vemos mulheres adultas-sênior - quase sempre já avós ou solteiras de por vida - usando o 

traje tradicional no trabalho do campo e da casa, mas com roupas femininas modernas em 

situações sociais. Encontramos mulheres adultas, casadas ou não, apenas com roupas de 

cores e modernas,  mesmo no trabalho doméstico de casa ou do campo. Vemos, enfim, 

crianças e sobretudo adolescentes e jovens, trajados com as roupas “universais”, típicas dos 

jovens e sem nada de propriamente galego ou mesmo de espanhol nelas. E isto ocorre 

mesmo entre as rapazas e os mozos que nos dias de festa trocam a calça jeans pelo mais 

tradicional traxe galego para um momento cerimonial de dança ou de desfile. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas de negro e com as varas rituais na Festa 

de San Xurso (Jorge). Mas é moderno o negro da 

mais jovem,  e mais a ousadia das calças 

compridas e do cabelo sem sombreiro e sem o 

lenço negro. 
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Na cabeça dos homens mais vellos, Cambon-pai, Ruso e outros, ficou do passado a 

boina negra, uma outra quase bandeira da Galícia e da Espanha Os adultos-júnior e, 

sobretudo os jovens, não as usam nem mesmo nos meses  mais frios. Nunca vi sobre as 

cabeças de Antônio Ferreirinho, de Romariz, de Manolo, de Luciano, ou de Xosé Anton, 

boinas negras como a que  eu mesmo  comprei e usei com frequência. Menos ainda, jamais 

as usariam Pablo, neto de Carmen e Álvaro, neto de Amélia. 

Deixando os adultos na penumbra por um momento, é sobre a oposição vellos versus 

mozos, avós e netos, que poderemos propor algumas considerações. Pois vemos que nos 

trajes do trabalho e da vida, na rotina labrega e gandeira dos dias dos ciclos dos anos, e na 

rotina ancestral dos velhos ofícios entre o monte e a cociña, no cuidado dos ritos para com 

os vivos e os mortos, para com pessoas e com deuses, os vellos constituem a cada geração 

um inventário e uma reserva de tradição de cultura propriamente galega. Uma fragmentada, 

mas ainda consistente e inteligível reserva de tradição que parecendo ser pessoal e 

socialmente “natural” e espontânea – pois ninguém parece ver-se obrigado a “isto” como 

poderia acontecer em regimes totalitários, quando se tem que adotar ou abandonar símbolos 

e costumes tradicionais – subsistem alguns símbolos como uma tessitura de fios antigos e o 

um modo de vida que nunca por inteiro ainda se preza por preservar. Uma maneira de sentir-

se sendo, falando, pensando, comendo, trabalhando e convivendo, que mesmo no que 

possuem de universal ou de espanhol, são vivamente tidos e defendidos como o ser galego. 

Até quando na barra do bar se torce como em toda a parte do mundo, mas sempre opor uma 

equipe galega e sempre contra uma castelã. 

 Creio que  se diluirá aos poucos, entre a geração dos avós de agora e a dos seus filhos 

e, bem depressa, entre a dos avós e a de seus netos, um tecido ainda complexo e, sob vários  

aspectos, resistente e ainda aqui e ali preservado de saberes, sentidos, significados, 

sensibilidades e sociabilidades tidas por todos como galegas antes de mais nada. Maneiras 

de ser e formas de tornar este ser-e-viver uma ativa auto-atribuição de símbolos – a  começar 

pelo fallar galego -   com que Cambon-pai, mais do que Cambon-filho e, este, bem mais do 

que Pablo, se sente, reconhece e afirma como um home galego, antes de ser espanhol; e 

espanhol, antes de ser europeu, mesmo depois do anúncio da Comunidade Europeia.  
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 Do avô para o neto – mesmo que ambos sejam torcedores quase fanáticos de um 

mesmo time de futebol - em pouco tempo a vida tomará novos ares e acentos ao longo dos 

dias comuns. E, mais ainda, nas oscilações aldeãs entre o trabalho e a festa, entre os ritos que 

produzem batatas e leite e os rituais que assam filloas nas lareiras e tecem  chapéus de palha. 

E também os que lembram orações pelos mortos, de que os avós nunca esquecem e os 

jovens quase não lembram mais. Tudo aquilo  a que de uma maneira os gandeiros e, de 

outra, professores de escolas residentes nas aldeias, ou os antropólogos que furtivamente 

chegam a elas para fazer a sua etnografia, chamam de ser galego, de galeguicidade, ou de 

identidade cultural galega.  

 Os nenos e os jovens, homens e mulheres que por vocação própria, ou incentivados 

pelos pais e pelos professores, ainda frequentam as escolas “de gaitas, bailes e pandeiretas”, 

e que nas festas e exibições escolares são os que vestem os trajes tradicionais, acabam sendo, 

agora, ao lado de seus mestres de “tradições galegas”, as pessoas que sabem ainda 

representar os antigos gestos rituais que foram antes os dos moradores das aldeias. No 

entanto, fora desses festivos momentos cerimoniais eles não sonham com velhos trajes e 

gaitas de foles.  Sonham com as roupas modernas de grifes com estanhos nomes,  compradas 

nas casas de Zona Nova  em Santiago, com as cores do Compostela Futebol Clube -  as 

mesmas da bandeira da Galícia - e com  guitarras elétricas.  

 Como por razões evidentes a imensa maior parte dos estudos sobre uma cultura 

galega, tal como encontrada e vivida nas suas inúmeras aldeias, procura enfocar o que existe 

e sobrevive de “autêntico”, “de próprio do País” de “tradicional” e de “popular”, e como na 

maior parte dos casos, desde as crenças até a arquitetura das casas, e da culinária ao trabalho 

no campo, a atenção recai sobre formas ainda patrimoniais através das quais as pessoas 

vivem um cotidiano com um pé ainda no presente, e o outro já na história, essa própria 

cultura acaba se dando a ver como um tipo ideal. Como um persistente e ao mesmo tempo 

frágil inventário de uma real, suposta ou mesmo ilusória identidade galega. Uma cultura de 

tradições em meio a tudo o que nela e à sua volta interage com outros tempos e outros 

modos de vida, das aldeias, nas aldeias e nas vilas e cidades para onde acorrem cada vez 

mais não apenas os seus jovens, mas o todo de suas vidas coletivas.  
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Ao descrever aqui não apenas atores culturais como Amélia e Pepe Cambon, mas 

também Angelita, Ana e Pablo, o que eu desejo é justamente identificar como entre pessoas 

diferentes dentro de uma mesma casa, de uma mesma pequena aldeia, de uma mesma 

paróquia, convivem formas tão ainda próximas e já tão distanciadas disto a que eles e os que 

os estudam insistem em dar o nome de “ser galego”.  

Dentro de uma mesma casa Amélia, Manolo/Angelita, Ana/Oscar vivem e 

experimentam no que comem de igual e de diverso, no que e no como falam, no como 

sonham com o passado, como vivem o presente ou como devaneiam o futuro, este “ser” de 

maneiras que ainda os permitem sentarem-se em paz ao redor da mesa na cozinha. E ali, 

falando entre eles a mesma língua galega, sentirem-se não apenas uma gente de uma mesma 

casa-e-família ou de uma mesma aldeia, mas também de um mesmo pobo. Desde que em 

cada um os mesmos afetos, as mesmas palavras e os mesmos símbolos da vida sejam 

sentidos e vividos de formas cada vez mais convergentes, diferentes e até mesmo 

divergentes. 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Uma outra menina fez este desenho de sua casa.  
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Falar galego   
 

 Em que língua falar com as pessoas de Ons? Que língua elas falam? 

 Em dois dias eu descobri que entre professores da Universidade de Santiago, alguns 

preferiam falar e viver as suas aulas em español e, outros, em galego. Com alguns, portanto, 

eu falava castelán e, com outros, um português que pouco a pouco, aos tropeços buscava 

achegar-se a um falar  Galego. 

 Nas aldeias não. Ferreirinho, Ruso, os Cantelar, Romariz, Xosé Amâncio, Xosé 

Anton, Luciano e Rosa Carmela (a professora da escolinha de Fonte Paredes), os primeiros 

que conheci e com quem conversei em Negreira e em Brión, são, com ênfases diversas, 

galeguistas, entre moderados e ferrenhos. E em uma primeira conversa em um bar de 

Negreira quase em frente à Extensión Agrária, Mita e Amâncio me fizeram ver que 

preferiam que eu falasse em português e, com o tempo, tentasse o galego, para não falar com 

eles em castelán. Luciano e Rosa e depois todos os de Brión só fizeram confirmar isso nos 

muitos dias em que convivemos. Assim, falei português ou galego, mas nunca o castelán, 

com as pessoas moradoras nas aldeias ou em Negreira. Pessoas divididas entre professores e 

profissionais de outros ofícios entre vilas ou em Santiago, como Ana e Isabel, as irmãs da 

aldeia de Torres de Altamira, e os últimos jovens, adultos e velhos agricultores e gandeiros 

das fincas de Santa Maria de Ons. Nas aldeias de Ons e, posso crer, em todas as aldeias 

próximas, das comarcas banhadas pelo Tambre, o Xallas e o Barcala, fala-se, dentro e fora 

de casa sempre o galego. Porque é a única língua que se conhece, ou porque é a única que se 

deseja falar. 

 Vejamos. Os mais idosos, aqueles que eram crianças antes da difusão do rádio, da 

escola pública primária e, mais ainda, da “tele”, falam apenas o galego, e algumas pessoas 

de aldeias mais isoladas não sabem falar o  espanhol. Isto acontece mesmo com homens e 

mulheres que viveram a infância, a juventude e a maturidade durante o governo de Francisco 

Franco, quando em toda a Espanha havia severas restrições ao uso e ao ensino de qualquer 

outra língua que não o espanhol, inclusive nas atuais autonomias, como a Catalunha, o País 
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Basco e a Galícia
35

.  Dentre todas as modalidades reconhecidas, vellos e vellas aldeãs falam 

o rústico e musical galego dos antigos labregos. Foi com pares de vellos assim, várias vezes 

acompanhando-os a praderas ou a montes em uma manhã de trabalho, que eu aprendi 

algumas primeiras palavras sobre a vida e os labores rurais da Galícia. 

 Para os outros, pessoas ou casais escolarizados e letrados, falantes do galego e 

também do castelán, falar em galego e ensiná-lo aos filhos antes mesmo de que o aprendam 

nas escolas, onde o seu ensino é agora obrigatório, é uma escolha sobre a qual há visíveis 

divisões, bem maiores nas vilas e, mais ainda, nas cidades, o que nas aldeias. Para alguns a 

língua a ser aprendida e falada com prioridade é o espanhol. Para tanto oferecem motivos 

ora étnicos  - “somos espanhóis antes de sermos galegos” - ora práticos  -“com o Espanhol 

fala-se em toda a Espanha e, hoje em dia, em quase todo o mundo; com o Galego fala-se 

apenas na Galícia” . Alguns pais consideram mesmo mais importante o ensino do inglês aos 

filhos do que o do galego. Não os encontrei nas aldeias.  Outros acham tão necessário o 

aprendizado de uma língua quanto as outras, e consideram o equilíbrio do bilinguismo uma 

situação ideal. E esta deverá ser em pouco tempo a tendência dominante, sobretudo após a 

criação da Comunidade Europeia. Outras pessoas e famílias escolhem o Galego como a 

língua cultural e politicamente identitária. O espanhol é secundário, embora hoje em dia 

necessário. Entre alguns galeguistas mais fervorosos, sobretudo os integrantes ou votantes 

do Bloque Unido Galego, optam mesmo por uma efetiva secundarização do Espanhol. O 

atual alcaide de Brión, em seu segundo mandato, pertence ao Bloque, e é um dos raros 

prefeitos pertencentes a este partido fervorosamente militante e minoritário. 

 Nas escolas públicas e particulares (raras) crianças e jovens aprendem as duas 

línguas. E a ênfase maior ou menor a favor do Galego é, não raro, uma opção do  corpo 

docente. Nas casas e ruelas das aldeias convivi sempre como meninos e meninas falantes do 

galego, e com rapazas e mozos oscilando entre uma língua e a outra. Nas igrejas das 

                                                           
35

 Ecléa Bosi fez uma primorosa tradução da poesia de Rosalía de Castro para o Português. Na introdução do livro ela 

tece comentários sobre a repressão cultural e linguística durante a Espanha franquista. 

Mais tarde a ditadura franquista, enquanto exaltava o patriotismo, perseguia implacável os falares regionais que 

vinculam uma cultura e outra visão do mundo: o galego, o catalão e o basco. Nas escolas só o castelhano, idioma 

oficial, é permitido. Chega ao extremo de proibir a publicação de livros nos idiomas marginais. Veja-se a publicidade 

do governo em cartazes: “Hable bien. Sea patriota. No sea bárbaro. Es de cumplido cablllero que usted hable nuestro 

idioma oficial, o sea, el castellano. Es ser patriota. viva España y la disciplina y nuestro idioma cervantino. Arriba 

España!”. Rosalia de Castro – poesia, editora brasiliense, São Paulo, 1987, pg.13. 
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paróquias, dentro e fora dos dias de festas patronais a língua dos ofícios era sempre o galego. 

Nas aldeias criticavam-se os padres de Santiago de Compostela, porque sabia-se que menos 

da metade dos ofícios religiosos, principalmente os da Catedral de Santiago, têm sido 

oficiados na língua da Galícia. Todas as reuniões e documentos do Concello são dialogados 

e escritos em Galego. E assim também se espera que aconteça nos grêmios culturais das 

vilas da região. 

 Ora, desde a democratização do país, o galego em suas diversas variantes é ao mesmo 

tempo: a) a língua única e/ou preferencial dos mais velhos, mormente os das aldeias; b) a 

língua oficial do poder público, obrigado inclusive a incentivar o seu uso, o seu ensino e a 

sua difusão através dos meios de comunicação em sua esfera; c) a língua de uma 

diferenciada identidade étnica e cultural entre jovens e adultos, homens e mulheres.  

Diferenças estão hoje em dia crescentemente colocadas entre adultos-junior, jovens e 

mesmo crianças sobre as quais pesam critérios de imposições e/ou escolhas como o lugar 

social de vida e de trabalho, a adesão a projetos de presente e de futuro - sobretudo 

associados ao estudo e ao trabalho - e as escolhas por este ou aquele cenário de domínio 

cultural no que se refere às artes, a costumes de vida cotidiana, com forte ênfase sobre o 

lazer,  e também as opções pessoais por estilos de vestuário ou de culinária.  

Mesmo nas aldeias entrevejo pelo menos três cenários que, sobretudo entre os jovens, 

conduzem a escolhas mais ou menos estáveis, isoladas ou interativas: 1º.  um cenário 

cultural fortemente galego; 2º. um cenário dominantemente espanhol; 3º.  um novo cenário 

com uma visível influência norte-americana. Não é estranha a combinação do primeiro com 

o terceiro. “Barbie” e “Mc Donald” devem chegar a Santiago, Vigo Ourense e A Coruña em 

pouco tempo.  

Cartazes criados e divulgados pela Xunta da Galícia, por outros órgãos da Autonomia 

e de comarcas ou de municípios, por instituições culturais e até mesmo pelo comércio 

podem ser vistos espalhados tanto junto à Catedral de Santiago quanto em algum muro de 

pedras de uma pequena aldeia. Eles convocam os da Galícia - nativos ou moradores forâneos 
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- a que escolham o Galego como língua de preferência. Pequenos plásticos em carros, bótons 

e escritos de camiseta multiplicam o apelo. En Galícia falamos en Galego
36

! 

Temem os defensores do galego  que, menos nas aldeias do que nas vilas e menos nelas 

do que nas cidades maiores, ele possa estar perdendo terreno para o espanhol, como 

acontece, mais aqui, menos ali, com outras línguas de autonomias na Espanha. Um recente 

estudo feito na Universidade de Santiago e difundido em um grande painel com gráficos e 

considerações chamava a atenção para o fato de que o galego é menos falado do que o 

espanhol na televisão, nas emissoras de rádio galegas, nas igrejas e até mesmo na 

universidade. O gráfico mostrava que dos velhos aos adultos e destes aos jovens e crianças 

decrescia de maneira visível a opção pelo galego como a língua preferencial. O estudo não 

sugeria se há mais homens do que mulheres, ou vice-versa, na opção preferencial ou 

exclusiva do galego. Mas pelo que observei em Santiago e Vigo, em algumas vilas e nas 

aldeias de Brión, e Negreira, as diferenças de escolhas seguem gerações, grupos de idade, 

mas não gêneros. 

 Ora, como as línguas, o vestuário é uma fala e as roupas servem para cobrir e 

proteger, mas também para mostrar e dizer. Como as linguagens, elas geram sistemas 

gramaticais, são seres culturais com vida própria e participam das estranhas e quase nunca 

bem compreendidas tessituras de símbolos e de significados que, à falta de uma palavra mais 

adequada, prosseguimos chamando de identidade, com todas as suas variantes: pessoal, 

grupal, social, ética, religiosa, cultural, sexual, linguística e assim por diante.  

 Como acontece em outras esferas do viver e do conviver humano, também (ou 

principalmente) nas línguas e falas há tecidos, tons, cores, escolhas, ênfases, tipos de 

contagens, estilos de combinações e opções, e também sistemas de direitos e deveres quanto 

aos usos sociais em e entre diferentes tipos de atores, cenários e momentos culturais.  Com 

mais sutileza do que as roupas que vestimos ou as comidas que celebramos e comemos, 
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 A mesma Ecléa Bose continua assim a sua introdução ao livro de poemas traduzidos de Rosalía de Castro; Com a 

queda da ditadura o governo espanhol derrubou a proibição das línguas regionais, a 17.10.1975, mas o conflito 

permanece. Lembro-me de um movimento de jovens desfilando em 1986 pelas ruas de Santiago e espalhando 

mensagens em galego. Outro grupo pequeno, mas agressivo, contestava erguendo os punhos: “Arriba España!” 

condenando como subversão a busca de identidade. pg. 13. Em 1992 não encontrei mais qualquer pequeno grupo 

defendendo nas ruas posições de retrocesso franquista. Ao contrário, por toda a parte via placas de sinalização – 

inclusive para turistas – borradas com piche e com palavras em espanhol vertidas para o galego. 
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modos de pensar e de dizer não apenas observam gramáticas linguísticas, mas seguem e 

prescrevem códigos e gramáticas sociais através das quais, ao falarem o que dizem e como 

dizem o que falam, os atores sociais de uma língua digam também quem são e como querem 

ser auto e alter identificados.    

 Se chamo aqui a atenção sobre esta delicada urdidura de escolhas, dentro de um 

território ao mesmo tempo tão rusticamente simples e tão  refinadamente complexo como é a 

aldeia galega, ao falar páginas atrás a respeito de tipos e estilos de casas das e nas aldeias de 

Santa Maria de Nos - entre a preservação “in totum” pelo menos da face exterior da velha 

casa de pedras, até a construção de  deslocadas casas “americanas” - e se descrevo agora não 

o modo típico e peculiar do “falar galego” nas aldeias, é porque o que importa aqui é 

compreender não tanto como “as coisas foram ou tendem a ser”, mas  como no cotidiano de 

seus diferentes atores elas podem multiplamente serem e interagirem. E, assim, podem 

oscilar em meio a apelos e vocações presentes entre a tradicionalidade galega de Amélia e a 

modernidade aberta de seu neto, Oscar.  

 Voltemos alguns passos atrás. O que terá levado Xoxé “Moncho” Ramon, um 

professor de A Baña a decidir não viver o começo de sua vida de casado em um apartamento 

funcional e novo em Negreira, como o fez Xosé Amâncio, bem mais perto da escola onde 

ensina, e cuja compra seria mais em conta do que o que gastou para reformar por dentro e 

preservar por fora uma casa de pedras em O Casal? E o que leva um “americano” retornado 

à Galícia, e também à vida de professor, a construir bem na entrada de outra antiga aldeia 

uma casa ao gosto da classe média de Caracas, na Venezuela? 

 Quando de trata de escolhas de vestuário as opções podem ser bastante mais pessoais. 

E então é claro que os gostos-de-moda das gerações possuem sobre elas um poder menor de 

controle do que outros domínios culturais de vocações e opções.  Poucas, muito poucas 

vezes eu  vi uma única mulher vella nas aldeias de Ons sem a sua tradicional cobertura negra 

da cabeça aos pés. O uso no trabalho dos sombreiros labregos de palha é bem mais livre, e 

defende uma mesma pessoa do estado do tempo e do tipo de labor ou de trabalho do 

momento.  
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 Na direção oposta, é quase impensável que uma moça da aldeia não se traje 

“universalmente” como as jovens escolares, ou já universitárias, de Santiago, Madrid, ou 

Rio de Janeiro. Embora o negro seja uma das cores de escolha das vestimentas da mulher na 

Espanha, vê-se que de modo geral os rapazes e as moças de cidades, vilas e mesmo das 

aldeias consolidaram nos últimos anos a lenta conquista cultural do uso de roupas jovens, 

“roqueiras”, multicoloridas e identificadas com o modo universal da “tribo planetária” dos 

jovens se trajarem pelo mundo quase inteiro. 

 Vi no México, mais do Norte do que em outras regiões, homens e mulheres de 

associações tradicionalistas, que em dias de reuniões festivas se cobrem de “charros” e 

dançam aos pares as suas “músicas típicas”, e exibem proezas “rancheiras” com laços e bois, 

montados a cavalo. No sul do Brasil – ou mesmo onde quer que haja uma qualquer pequena 

comunidade de gaúchos espalhados pelo país - existem por toda a parte os Centros de 

Tradições Gaúchas. Rara, muito rara a cidade de Rio Grande do Sul que não tenha pelo 

menos um CTG. E quando a cidade é maior, eles podem ser dois, três ou vários. Nos dias de 

reuniões, comuns ou festivos, as mulheres e os homens são obrigados a comparecerem ao 

CTG rigorosamente “pilchados”, isto é, vestidos com os trajes tradicionais da cultura 

gauchesca. Em outras regiões do mundo exemplos assim se multiplicam, e aqui e ali eles são 

bastante eloquentes. Há um culto do traje típico, mesmo, ou principalmente quando já não 

mais vestido pelas pessoas nos dias da vida cotidiana, e quando guardados em baús para 

momentos festivos e de evocação ruidosa de uma identidade. É quando eles quase valem 

como bandeiras e quase ressoam como hinos. 

 Na Galícia o uso cerimonial de trajes tradicionais ficou, como vi acontecer também 

em Portugal e, bem menos, na Itália e na França, mais restrito aos corpos das crianças e dos 

jovens em idade escolar. Nas grandes festas públicas de Santiago de Compostela veem-se 

homens e mulheres, até mesmo alguns nobres e austeros vellos, envergando os coloridos 

trajes galegos do passado. Mas eles saem assim às ruas em ocasiões raras. E não me parece 

que nas aldeias e nem nas sedes de concellos e nas vilas e cidades haja um número 

importante de agremiações de “culto cultural” aos trajes e costumes da vella Galícia. Talvez 

porque seja recente uma franca e aberta liberdade para pessoas, famílias e comunidades 
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voltarem a ser e a se dar a ver e a ouvir como livre e tradicionalmente desejam. Uma ainda 

recente reconquista de autonomia cultural e identitária explica o afã de galeguistas em 

retornar a atores, falas, gestos, cenários, cenas e objetos que entre o cotidiano e, mais ainda, 

o festivo, represente uma  afirmação restrita ou francamente pública de um antigo modo 

cultural de ser e reconhecer-se sendo -  ou voltando a ser - um galego na Espanha. 

 Talvez o melhor oposto do que acontece tanto nas pequenas festas patronais de fim de 

semana em paróquias e aldeias de Ons, ou durante a semana inteira de grandes festas de uma 

forte afirmação, entre um religioso-universal e um patrimonial-galego, durante as 

comemorações anuais do Dia do Apostol sejam os dias do Carnaval, o Antróido. Eles são 

festejados aqui ainda em tempos de inverno e frio, ao contrário do que ocorre no Brasil.  

Durante esses dias - que não são feriados, mas tempos normais de trabalho -  algumas 

pessoas em Santiago e outras cidades maiores da Galícia vestem-se com coloridas fantasias. 

Nada há de solene nelas e mesmo o que possa parecer típico deve ser grotesco, como as 

fantasias de meigas, as bruxas galegas. Há pessoas que a sós ou aos pares caminham 

fantasiadas pelas calçadas das ruas. Há pequenos grupos que podem desfilar na carroceria de 

um caminhão. Há alguns desfiles a quem poucos prestam atenção. Tal como no Brasil e nas 

Ilhas Canárias, aqui todo o solene se transforma em mascarada, e há muito mais de um 

alegre e debochado sentido universal nas fantasias e nos gestos, do que de galego ou mesmo 

espanhol.  

Lembro os carnavais de minha infância no Rio de Janeiro, quando as raras e 

complicadas fantasias de baianas competiam, entre crianças e jovens, com as fantasias de 

índios (norte-americanos, sempre), de piratas, de legionários, de pierrôs, de colombinas e de 

arlequins, entre os mais velhos. Um mesmo apelo a um universal de circo, falsamente 

solenizado ou alegremente debochado dominava as roupagens de crianças, jovens e adultos. 

E tal acontecia e segue acontecendo tanto no Carnaval de minha infância carioca quanto o 

Antróido galego de agora. Mas a grande diferença é que no Carnaval do Brasil e de outras 

poucas regiões do Mundo, uma parte de festiva – e sambante – solenidade nas roupas e nos 

enredos ficava reservada (mais antes do que agora) aos desfiles de Escolas de Samba. Ali 

sim, como na Festa do Apóstolo Santiago, entre corpos seminus (as “mulatas”) e corpos 
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bastante cobertos de roupas (as outras alas cerimoniais, as “baianas”)  os passos de samba 

eram dados por guerreiros, seres míticos, personagens mitológicos ou etnicamente típicos do 

País, ou mesmo antigos e recentes heróis pátrios, populares  ou não.    

 Voltemos a Brión. Se pudermos reunir de uma vez quatro  indicadores culturais de 

ethos e identidade que nos têm acompanhado aqui: a língua, a casa, a roupa e a comida, 

poderíamos tentar algumas aproximações reveladoras. Vejamos.  

 

 
 

 
Língua Roupa Casa Comida 

Gerações sociais - 

Velhos: a geração 

dos avós-sênior e 

bisavós dos jovens 

e das crianças de 

agora. 

Falam o galego das 

aldeias como a 

língua em que foram 

socializados, como a 

única que conhecem, 

ou a que sabem 

falar bem; e como a 

que preferem, de 

maneira exclusiva 

ou  preferencial. 

As mulheres usam 

trajes tradicionais  

(mas nunca trajes 

culturalmente 

“típicos”);usam 

roupas  negras e 

algumas usam o 

chapéu típico de 

palha; os homens 

usam roupas 

comuns, mas 

austeras, e alguns 

usam  as boinas 

negras. 

Preferem as casas 

aldeãs mais 

tradicionais em que 

reconhecem o 

melhor lugar para 

se viver, aceitam 

modificações, 

quando elas 

sugerem uma 

atualização aos 

novos engenhos do 

trabalho diário 

agropastoril, e um 

acréscimo evidente 

de conforto. 

Preferem as 

comidas 

tradicionais da 

Galícia, e se 

alimentam de  uma 

pequena variedade 

de alimentos, 

pobres de carnes 

(fora o porco, a seu 

tempo) e mais ricas 

de batatas, legumes 

(grelos) e peixes + 

mariscos.  Preferem 

os vinhos tintos e 

brancos da Galícia 

e as aguardentes 

tradicionais. 

 
Adultos: a geração 

dos avós-Junior e 

dos pais de jovens 

e de crianças de 

agora. 

São bilíngues em 

imensa maioria. Há 

um número 

crescente que fala 

tão bem o galego 

quanto o espanhol. 

Preferem falar o 

galego, sobretudo 

em casa e nos 

domínios da aldeia, 

do vecindário e da 

paróquia. Alguns 

homens, mais do que 

as mulheres, 

sobretudo quando 

profissionais 

letrados, são quase 

sempre galeguistas 

culturais e, alguns,  

Usam, mesmo em 

casa e nos 

domínios da aldeia 

e da paróquia, as 

roupas comuns dos 

adultos galegos; 

dispensam o uso de 

boinas e trajam-se 

em geral com 

maior variedade 

de escolhas e 

menores  rigores e 

austeridades do 

que os velhos. O 

mesmo vale para 

as mulheres, e elas 

se abrem a 

variedades da 

moda nas cidades, 

São os principais 

agentes de 

inovações no estilo 

de casas. é na atual 

geração de adultos 

jovens, pais e mães 

que se dá uma 

acentuada variação 

estilos do exterior 

e, principalmente, 

do interior de 

casas, que quase 

sempre são 

bastante 

modernizados, 

sobretudo no que 

toca a cozinha, que 

continua a ser o 

lugar central da 

Dividem-se, bem 

mais do que os 

velhos, entre a 

preferência pelos 

pretos aldeões 

tradicionais e uma 

comida e mais 

universal, variada 

e, em proporção 

crescente, 

comprada em 
supermercados. 

Alguns 

homens começam a 

preferir um uísque 

às aguardentes 

(orujos)  do país. 
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políticos  mais do que os 

homens. Apenas as 

adultas-sênior 

usam ainda as 

roupas negras e os 

chapéus de palha 

casa.  

 

Jovens, rapazes e 

moças de agora, 

em idade escolar 

ou no começo da 

vida profissional 

 

Estão claramente 

divididos entre o uso 

do que é galego e do 

que é espanhol. São 

todos bilíngues e se 

relacionam bem com 

as duas línguas. 

Mais do que os seus 

pais, reservam o 

galego para a “vida 

de casa, aldeia, 

paróquias e vilas”, e 

o espanhol para 

relações mais 

amplas, sobretudo 

após o advento e a 

difusão da Internet 

Vários jovens se 

interessam cada vez 

mais por aprender o 

inglês. 

 

Usam roupas 

comuns, típicas de 

jovens de qualquer 

parte do Ocidente, 

com uma crescente 

preferência por 

roupas jovens, com 

forte influência 

norte-americana. 

Alguns pertencem 

a agremiações 

tradicionalistas e 

em tempos de 

festas e celebração 

usam trajes 

galegos.  Vale o 

mesmo, nas 

mesmas 

proporções, para 

escolhas musicais 

e de domínios 

culturais próximas. 

 

Preferem, de 

maneira cada vez 

mais  acentuada, as 

inovações e 

criações 

modernizantes de 

estilo e conforto 

das suas casas. São 

a primeira geração 

que começa a 

preferir o quarto 

com computador ou 

a sala com a 

televisão em lugar 

da cozinha, como 

locais diários de 

estar na casa.  

 

São a geração de 

uma marcada e 

crescente mudança 

de gostos por 

comidas e bebidas. 

Há entre ele uma 

crescente opção por 

uma comida diária  

variada e bastante 

menos típica da 

Galícia. São eles os 

que introduzem a 

batata frita e a 

coca-cola em suas  

casas. 

 

Como um exercício que se desdobra, este quadro poderia sugerir um outro. 

Coloquemos no espaço superior dele as pessoas de Ons mais próximas do que se poderia 

considerar um modo de vida galega e aldeã tradicional. Coloquemos no outro as pessoas 

mais abertas à inserção de si mesmas, de suas famílias e da casa em um modo de vida mais 

próximo, em termos galegos e espanhóis, a uma globalização uniformizadora da cultura. 

Trabalho aqui com exemplos reais e vividos de pessoas - e tenho os seus rostos diante de 

mim enquanto escrevo isto - mas tomando-as como padrões típicos de ser e viver, de tal 

maneira que o que relaciono abaixo vale como uma simples primeira aproximação. 

+ tradicional 

* falar exclusivamente o galego 

* usar apenas roupas tradicionais 

* preferir a casa galega tradicional como uma oficina de trabalho 

* preferir as comidas e bebidas  tradicionais da Galícia e da região 
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* possuir um interesse acentuado pelos assuntos locai no âmbito da aldeia, 

 paróquia e, no limite, do Concello 

* viver uma  “afirmação cultural” e/ou política vinculada a  uma  identidade  

  galega, de algum modo oposta, no limite, à espanhola. 

 

-  tradicional 

 

* falar o espanhol e, secundariamente, o galego 

* usar apenas roupas ocidentais modernas 

* preferir a  casa galega modernizada, o  casas de estilo moderno 

* preferir uma  alimentação mista entre a culinária galega e alimentos de uso  

“global” 

* na exercer uma, ou assumir uma  fraca “afirmação cultural” e sobretudo política  

de teor galeguisante 

   

O ser e sentir-se galego do vello Romariz, pai de Romariz-filho, não deve de maneira 

alguma ser percebido como o viver-a-vida de um aldeão bronco, distante do mundo e 

indiferente ao que se passa alguém do lugar onde pastam suas vacas. Ele traduz apenas uma 

trama de focos de atenção e interesse algo diversos dos de seu filho. Para os dois uma vitória 

do Real Madrid sobre alguma equipe galega é um acontecimento igualmente desastroso, 

embora esquecível uma semana depois. A diferença é que o filho estará bastante mais ligado 

do que o pai nos acontecimentos políticos que ameaçam algum dos termos e valores de uma 

galeguicidade que os dois cultuam e querem preservar, cada um à sua maneira.  

 Nisto estará o pai mais próximo de Juan, o albanil, provavelmente o mais atento 

torcedor de futebol de Santa Maria de Ons, e, o filho, de Luciano, Mariano, Manolo ou os 

dois “Xoxés” (Amâncio e Ramon) a quem os resultados semanais do futebol importam em 

graus que vão do relativo interesse a uma tranquila indiferença. Mas a quem chama a 

atenção e reclama a presença, um seminário regional sobre o presente e o futuro da “Cultura 

Galega”.  

 E tanto os velhos lamentarão o fato de que aos jovens de agora importam mais as 

vitórias dos grandes times de futebol de outras autonomias ou regiões (Real Madrid, 

Barcelona, Sevilha) carregados de “craques estrangeiros”, quanto lamentarão os dois 

“Xoxés” e mais Luciano e Mariano, que entre os mais jovens haja cada vez mais interesse 

pelas bandas de rock que os fazem sentirem-se parte de uma “tribo” situada em todo o 
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mundo, do que as bandas de instrumentos típicos, que fazem os seus pais lembrarem que 

foram e serão  sempre assumida e abertamente galegos.  

 

Dois “brasileiros” 
 

 De manhã cedo perdi o ônibus para Fisterra das 7:45 e acabei tomando o meu quase 

já familiar “El Celta” das 9:30. Menos mal, pois eu não ia mesmo até o “fim-do-mundo”. 

Desci em Santa Comba e o final do verão acolheu-me com uma fina chuva, moída como 

farinha nos moinhos do céu. Andei pelas ruas de vila sem muita vontade de conversar com 

alguém. Há dias em que você cobre os ouvidos e quer aprender só com os olhos. Havia algo 

raro no ar molhado e cinza, mas não frio, como de  costume.  Saí pela estrada que vai em 

poucos lances de Santa Comba e Santa Catalina até me encontrar de novo em um caminho 

entre campos rasos e outras aldeias. Andei por conta de caminhar pelo menos umas duas 

horas. 

 Ao voltar a  Santa Comba quis parar em um “Bar Brasil”, cuja placa exagerada já 

havia visto em duas ocasiões anteriores. Com a desculpa de um “café solo” resolvi fazer 

uma entrevista inesperada em Santa Comba. O dono me serviu na “barra” o café, e antes 

mesmo do primeiro gole perguntei a ele o porquê do nome do bar. Ele me respondeu com 

duas perguntas: quem eu era e o que estava fazendo ali. Respondi que era “de fora”, um 

brasileiro, e por isso a minha pergunta. Do outro lado da “barra” ele estendeu a mão e me 

saudou carregando um sotaque “brasileiro” entre sorrisos. Sorri também, e com um ar já 

francamente cúmplice ele perguntou se acaso eu seria “carioca”, nascido no Rio de janeiro.  

Eu disse que sim, ele esticou de novo a mão que eu estreitei outra vez. E a apertou com mais 

força, e disse em uma voz mais alta que queria me cumprimentar duas vezes. 

 Assim, em dois minutos, antes mesmo de conseguir acabar o meu café comecei a me 

sentir íntimo de um homem galego cujo nome eu não sabia ainda, e que me anunciou que 

vivera no Rio de Janeiro por muitos anos. Só quando nos despedimos e nos apertamos as 

mãos uma terceira vez, ele me disse o seu nome: Xosé. Das primeiras confidências entre  as 

nossas duas vidas, algumas foram coincidências fortuitas e curiosas. Ele também nasceu em 

1940, em uma aldea ao redor de Santa Comba. Também saiu de sua terra no mesmo 1966 
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em que eu saí da minha para ir viver no México e, depois, em Brasília, no planalto Central 

Brasileiro. Dos seus anos no Rio de Janeiro, ele viveu a maior parte no Botafogo onde 

estudei por muito tempo. Assim, entre tantas idas e vindas do vir e voltar, sem nunca 

havermos nos conhecido teremos nos cruzado pelas ruas do bairro algumas vezes?   

 Falando primeiro no plural e, depois, no singular, ele contou que galegos de outros 

cantos de perto e de longe viveram no Rio, empregados em serviços de bar entre 

Copacabana e o Centro da cidade: o lugar onde nasci e os caminhos por onde transitei 

durante vinte e seis anos. Mas os de Santa Comba ficaram, em maioria, dispersos e próximos 

entre bares e hotéis de Botafogo, Flamengo, Catete, Lapa e o Centro da Cidade.  

 A história “brasileira” de Xosé ia sendo contada entre cavalgadas de índios de um 

documentário da televisão e, mais tarde, entre as músicas que três moças fizeram tocar, 

colocando moedas numa velha máquina. Tudo o que ele nunca pode viver na Galícia, onde o 

poder dos cregos, dos santos e dos pais controla até os sonhos dos meninos, ele 

experimentou no Rio de Janeiro, para onde foi ainda rapaz. Sem muitas reservas - e o 

escrevo aqui porque ele me disse que isso mesmo ele já contara para todos os amigos, ano 

após ano, depois do seu retorno - ele confidenciou que poderia ter ficado rico. Mas enquanto 

amigos e conhecidos - chegados como ele “com a roupa e a mala” - souberam economizar e 

acabaram montando os seus próprios negócios, ele preferiu gastar que ganhava vivendo “as 

delícias das noites do Rio”. Envelhecido, quieto, casado e pai de filhos, de volta à terra - à 

terriña - ele apenas recorda o que viveu “lá”, agora já menos e apenas quando aparece 

alguém tão intimamente inesperado como eu.  

 Como tantos outros, ele comenta que tudo o que possui agora “deve ao Brasil”. Pois o 

Brasil deu-lhe o que trouxe para começar o que tem hoje: um bar, uma família, um carro. 

Um sentimento de que o presente não é tanto o quanto ele queria, mas é o que lhe basta. E 

“como andam as coisas” o futuro não será melhor. E, dito isto falamos entre os dois 

pequenas frases brasileiras de graça e de cortesia; ele me ofereceu uma “copa de Genebra” 

sem nada cobrar,  e nos despedimos.  

 Vicente é pelo menos 30 anos mais velho do que eu e Xosé. Como ele, foi para o Rio 

de Janeiro e empregou-se no “ramo de hotéis”. Hoje, retornado e com família dispersa, e 
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com quase sem ninguém por perto, ele é um homem de “com alguns cartos e mui poca 

cultura”, como ele mesmo se define entre risos e palavras cúmplices. Conversamos em 

Santiago, em uma espécie de “clube de terceira Idade”, a trinta passos do Museo do Pobo 

Galego. Gravei uma primeira entrevista hoje, dia 30 de maço, no salão aquecido e 

barulhento do clube, onde convivem jogadores de dominó; leitores dos jornais do dia; trincas 

de velhos conversando entre xícaras de café; e a tristeza soturna de uma vella que bate as 

mãos na mesa com força, acompanhando com o seu ritmo não sei se o som da música que 

toca alta demais para o lugar, ou se os ruídos interiores de uma vida reduzida, imagino, a 

uma solidão amarga que nem os trabalhos e as diversões programadas do clube dissolvem. 

 O “brasileiro” foi soldado polícia em Barcelona, para onde fugiu da Galícia ainda 

moço, em tempos difíceis aqui e em toda a Espanha. Foi quando um parente de passagem o 

convenceu a ir para o Brasil, para trabalhar em seu hotel. Como outros tantos moços de 

então ele transitou entre bares e hotéis, quase sempre de donos galegos, já “estabelecidos na 

vida” alguns, e outros próximos daquilo que na Galícia de então poderia ser considerada 

como uma vida farta e afortunada. Tal como Xoxé, gastou o melhor do dinheiro nos afazeres 

de noite, depois do trabalho.  

 Como eu já ouvira antes e ouvi depois, ele confidenciou em seguida que volta e meia 

alguns jovens e mesmo homens adultos migrados para as Américas, depois de perambular 

entre mulheres, acabavam “por ficar com uma alguma”. Vários casaram no Brasil, em Cuba, 

na Argentina, no Peru, na Venezuela, e formaram “por lá” as suas famílias. Outros possuíam 

uma amante estável ou breves sequências de mulheres amadas entre um ano e outro. E não 

era raro - e então ele me puxou mais para perto e revelou palavras quase como um sussurro - 

que “muitas moças cariocas ou baianas de seriam eram filhas naturais de uma mãe brasileira 

e de um pai galego”.  

 Vicente, casado na Galícia faz tempo, e agora viúvo, conta que tem uma filha no 

Brasil. Ele a ama muito, “como a ua filla”, confessa, e se correspondeu com ela durante 

algum tempo, até perder o rumo “dessa rapaza”, uma mulher que hoje, com um oceano de 

águas e anos no meio das duas vidas, talvez tenha esquecido o rosto e o nome do pai. 
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 Muitos galegos foram embora “da terrinha” cedo. Alguns meninos de calças curtas, e 

sem nem mesmo um buço entre o alto da boca e o nariz. Meio sozinho dos seus, meio entre 

companheiros de aldeia, da paróquia, eles acabavam buscando entre “as mulheres de lá” o 

que a força da idade e a concessão de uma liberdade repentina acabavam por sugerir ou 

mesmo impor. Mais velhos, voltavam ás suas aldeias onde tinham ou passavam a ter as suas 

noivas. Depois de alguns anos alguns deles casavam. Deixavam as rapazas-esposas 

entregues aos pais, e voltavam aos bares e hotéis das Américas. Quando juntavam dinheiro 

bastante para isto, uma vez por ano faziam o lento caminho de ida e volta pelo oceano, para 

rever a esposa e os filhos que iam nascendo depois de cada viagem. Houve os que  levassem 

a esposa e os filhos para o Brasil.  Alguns, não muitos,  por algum tempo tiveram uma 

família de feito e de dereito na aldeia natal e uma outra, de feito, em algum quarto frio de um 

edifício velho no Catete, ou na Glória.  

Quando a Genebra nos subiu com moderação à cabeça, ele por conta própria mudou o 

assunto e passou das façanhas dos tempos de moço aos acontecimentos de agora. No clube 

dos idosos ele fazia parte de um grupo de atores de teatro. E não foi pequeno o ar de orgulho 

com que ele me contou - como quem revela um segredo maior do que uma filha no Brasil - 

que lhe trocara em segredo o papel de São Pedro em uma próxima peça, saltando de um 

breve entrecho da peça ele para os feitos de uma estória pia e popular. 

Ela é simples. No tempo em que Jesus e Pedro andaram pelo mundo houve um homem 

muito caridoso que recebeu de Jesus o prêmio supremo de poder resgatar por sua conta, nada 

menos do que  “um milhão de almas”. Cristo ensinou ao homem o sábio segredo de um jogo 

a dois. O homem desafia o demônio, pai do mal, vence o jogo e ganha a aposta: o milhão de 

almas prontas a serem escolhidas para saírem dos tormentos do fogo eterno para o paraíso... 

eternamente. E é justamente com São Pedro que o homem vem se aconselhar sobre os 

critérios para a escolha das almas a serem salvas. Pois logo a seguir ele passa a fazer 

algumas reflexões de teologia que merecem ser transcritas aqui. 

 Quando Deus cria as pessoas, ele dispõe mulheres e homens nos seus corpos e com as 

suas almas. Os corpos morrem, corrompem-se e viram pó. Mas as almas não: elas são 

eternas. Deus então cria outros corpos em que por mais alguns anos elas habitam, como se 
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mora em uma casa de uma aldeia e se é uma pessoa “de lá”, e depois se vai morar em outra 

aldeia, em outra casa, e se é pessoa “de lá”, a mesma, mas de um outro “lá”, aqui e agora. 

Ao serem renascidas em um outro corpo, as almas devem ser de novo batizadas para se 

salvarem uma outra vez. Não estarão, no entanto, as almas sempre assim, condenadas no 

correr dos anos e das vidas a migrarem de um corpo para o outro. Porque virá o tempo do 

juízo final. E este “tempo que virá” encerrará o ciclo de todas as vidas transeuntes entre 

vários corpos das mesmas almas. Cada alma será julgada não apenas pelo que fez em uma 

vida só, mas pelo valor dos seus méritos entre o peso dos seus pecados, ao longo de todas as 

suas várias vidas. Assim foi... 

 

 

O valor do trabalho 
 

 A complexa criação da “Comunidade Europeia” parece ter trazido até agora mais 

problemas do que soluções, segundo o olhar dos gandeiros de Ons. As cotas impostas à 

produção galega e familiar do leite tornaram-se  um assunto de todos os dias. Os seus efeitos 

já são sentidos e serão mais ainda nos próximos anos, asseguram Mita, Romariz e outros em 

Negreira e Brión. Uma cooperação desigual entre o criador galego e os de fora como os da 

França, da Holanda, da Suíça, e da Alemanha começou a se estabelecer depois das regras de 

cotas de leite impostas desde Bruxelas. Ruso trabalhava e na sua horta de berzas enquanto 

conversávamos sobre isto. Assunto provocado por ele, e eu que eu me envolvi. 

 Passou um trator com um remolque. Quatro mulheres viajavam  nele para o trabalho. 

Foi quando Ruso, que me viu vendo e acenando, disse isto: “Você acha que é preciso toda 

aquela gente pra trazer um carro de erva do prado?”. Conversamos um pouco sobre isto ali 

mesmo. Quando ele viu que o trabalho e o assunto estavam maduros para uma manhã tão 

sombreada e fria, convidou-me para o bar. Entre tapas e vinho, com outros presentes na 

conversa o assunto ampliou-se. Mas os critérios de valores eram mais ou menos unânimes. 

 Uma idéia central estava no ar: o labrego galego trabalhou muito no passado e, mais 

do que os homens, trabalharam as mulheres. Todos trabalhavam bastante ainda agora e, 

comparados com os do Norte, os gandeiros galegos são menos produtivos e parecem mais 

ociosos. Diante does seus iguais da “Europa do Norte” os produtores galegos foram 
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beneficiados com os avanços e a democratização da tecnologia no setor rural. No entanto,  

com visíveis desvantagens de acesso aos recursos  mais modernos, e a um conhecimento 

adequado dos seus usos plenos. Assim, ao mesmo tempo em que a modernização da 

agricultura trouxe melhoras em todos os sentidos, no que toca as condições sociais do 

trabalho, e qualificou índices de produtividade familiar, algumas diferenças entre a Galícia e 

a Catalunha, ou entre a Espanha e a França acentuaram-se em desfavor da Galícia ou da 

Espanha.  

 Isto porque os resultados verificados “lá” foram e seguem sendo bem  maiores do que 

“aqui”. O efeito dessa diferença é que se segue produzindo menos e com maiores esforços e 

gastos “aqui” do que “lá”. Ora, em tempos em que as regras de concorrência por preços, 

cotas e poderes da produção e de distribuição de produtos acirram-se após as “regras de 

Bruxelas” os produtores galegos sempre têm mais a perder do que a ganhar. 

 Ruso dá exemplos e gesticula. A Suécia “abastece o mundo de madeira” e toda a 

produção é altamente industrializada, com índices muito altos de produtividade e de 

qualidade. O mesmo vale para a Finlândia, que tem só onze milhões de habitantes. Pois bem, 

enquanto isto, a Galícia exporta madeira bruta para fábricas da própria Espanha e, depois, 

importa o papel. Ela que poderia ser “uma pioneira na exportação de madeira beneficiada e 

seus derivados”. 

Uma parte muito grande dos terrenos de prados e de cultivos que vejo por toda a parte 

aqui, e que imagino sempre muito ocupados, na verdade estão ociosos ou apenas semi-

aproveitados. Mesmo os montes, Ruso afirma e todos concordam, nos lugares que não se 

prestam aos prados e praderas, poderiam estar “cobertos de eucaliptos” nos piores lugares, e 

de Carvallos e Castiñeiros plantados e cuidados, nos melhores. Fora algumas áreas de que 

Brión não é um exemplo, o aproveitamento de madeira é não planejado, individualizado, 

pouco produtivo e predatório. 

 Quando entrei na conversa e sugeri que pelo menos no caso dos montes eu via 

vantagens em um trabalho e em um investimento mais comunal, com um aproveitamento 

solidário dos ganhos porque nele o trabalho individual é difícil e pouco proveitoso, um 
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homem vindo de Mourentans respondeu que não deveria ser assim de modo algum. E deu-se 

como exemplo: em quatro dias ele havia acabado de limpar moito monte. 

 Mas os outros presentes concordaram comigo. Apesar de todos os contratempos do 

trabalho comum os resultados poderiam ser bem melhores. Ruso toma de novo a palavra e 

diz que o galego não soube aprender a se associar cooperativamente, ao contrário da França 

“onde há muitas cooperativas de gandeiros e elas são muito produtivas”. Ele lembra que na 

região algumas experiências de cooperativas agropastoris fracassaram em pouco tempo, e 

em alguns casos deixaram  cooperados a situações econômicas críticas
37

. 

 Percebo entre os homens que conversam no bar neste fim de manhã sobre as 

condições de um passado recente e do presente do trabalho, assim como sobre o seu valor na 

vida e o seu futuro, que eles parecem estar na verdade às voltas com uma contradição que 

talvez apenas o tempo ajude a perceber. 

O galego labrego do passado e o gandeiro moderno que agora construíram e seguem 

construindo uma imagem de si mesmos como sujeitos do trabalho. Como pessoas que bem 

mais do que “a gente da cidade” existe, vive, reproduz-se e se representa a si mesma através 

do trabalho. E, mais do que tudo, do trabalho-com-a-terra. Vimos já como nas aldeias e, 

mais ainda, entre pessoas por uma vida inteira entregues ao trabalho agropastoril, 

prevalecem imagens e idéias de que os tempos essenciais de vida rural cotidiana foram 

ontem e são hoje - talvez mais ainda – regidos por seqüências de trabalhos que aproximam e 

                                                           
37

 Volto nesta nota tardia a falar dos bosques galegos. Na Galícia de hoje, um monte com as suas árvores pode pertencer: 

a uma só pessoa; a um casal de proprietários; a um casal de proprietários junto com o seu filho mellorado:  a uma casa, 

a uma família nuclear, como a posse coletiva de todos os integrantes, ou com diferentes direitos de posse e uso (o 

bosque é propriedade em comum de todos, mais o casal detém os direitos de uso das árvores; todo o seu  grupo 

doméstico, ou seja, a família nuclear e mais outros parentes que lá moram e trabalham; a uma casa e a um grupo 

doméstico e dereito (uma casa de aldeia envolvendo pessoas da família que não vivem nela e nem trabalham  na 

propriedade; a uma parentela difusa em casas, aldeias, paróquias, concellos, etc. a mais em um grupo de parentes; a um 

grupo corporado de vecinos, a uma aldeia, em mancomum;  a uma paróquia; a uma cooperativa, como a  FEIRACO; a 

uma comunidade inter-paroquial; a um Concello;  a um jurisdição intermunicipal. Grandes extensões de terras e de 

montes podem ser propriedades de comunidades + poder público da Galícia ou mesmo do Estado Espanhol, como 

parques nacionais e semelhantes. Há situações em que frações de um bosque podem ser possuídos ou apropriados em 

man comum: madeiras, lenhas, toxos, helechos, hojas, castañas. Lembro que o que pode ser possuído e usufruído e, 

portanto, tornar real e dá sentido à uma propriedade de bosques é: a terra,  as árvores e os seus pertences (madeira, lenha, 

frutos), os toxos e outras plantas aproveitáveis do sub-bosque, do matorral. Assim sendo, para obter informações e 

versões sobre questões que envolvem a posse e os direitos de uso de bosques, Maria Pilar Torres Luna faz as seguintes 

perguntas em sua “proposta de inventário”: 1) Se dividen los montes comunales em lotes  para su sorteo y disputa ente 

vecinos? 2)  Em suelo de propriedad particular suele Haber aprovechamento comunal? 3) Por el contrário, pueden 

hacerse plantaciones en terreno comunal para aprovechamento exclusivo del plantador?  . Ver Um modelo de Enquesta 

Rural para Galícia, Santiago, sem indicação visível de editora, 1981, página 26.  
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solidarizam homens e mulheres. E que, sobretudo no passado, dividiam a sociedade galega 

entre os donos de terras e bens e que não tralhavam, e os despossuídos de bens e de terras, e 

que viviam de trabalhar para os señores. 

Todos sabem que da geração dos pais-sênior de agora, à de seus filhos-estudantes,  um 

processo global – visto como acontecendo por toda a  parte, pelo menos na Europa - mas 

igualmente regional  - “aqui en Galícia” - e local (Brión, Santa Maria de Ons, as paróquias e 

aldeias da Amahia, ao mesmo tempo completará um ciclo de mudanças a tal ponto acelerado 

nos últimos anos que na próxima geração – a dos netos e filhos agora na escola ou já na 

universidade - a dedicação individual ao  trabalho agropastoril, assim como o seu arranjo nas 

unidades familiares gandeiras sofrerão as mudanças de que a Inglaterra e a França são as 

imagem do futuro. Um futuro ao mesmo tempo invejado e indesejado; mas inevitável.  

Mas a vida das e nas aldeias, por agora entregue ainda ao trabalho com a terra entre 

aqueles que se consideram os seus sujeitos essenciais e herdeiros diretos do que é 

propriamente galego, camponês e aldeão, é avaliada como um modo peculiar de ser cujo 

cerne é o trabalho rural e os seus diferentes labores e ofícios.  Nas aldeias ainda se é aquilo 

que e como se trabalha. Outros critérios de identidade da pessoa como a seriedade e a 

honradez de um “chefe de família” ou de uma “dona de casa” são também qualificadores 

essenciais. O cumprimento devido aos preceitos da gramática da vida galega aldeã em todos 

os seus planos é criteriosamente levado em conta na avaliação que o olhar e o juízo coletivos 

estendem a cada integrante de uma paróquia, indo desde as práticas religiosas até o respeito 

às escolhas políticas alheias, 

No entanto, mais do todos os critérios de acesso e trânsito a e dentro de altas culturas 

letradas – como o ter uma profissão universitária - ou de posição social atribuída a um 

“sucesso na vida” ou ao enriquecimento - mais fácil na América de ontem do que na Galícia 

de hoje - é o valor-trabalho aquilo que diz-a-si-mesmo e aos outros  quem de fato  se é, o que 

vale alguém, de acordo com sistemas de valores tidos como ancestrais, essenciais e, no 

entanto, também em acelerada mudança.  

Na quase totalidade das casas de pedras onde os encontrei, vellos jubilados e que 

poderiam estar em ao redor do fogo, orgulham-se de empunhar a gadaña, de cuidar de hortas 
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e de labradios e muxir as vacas da casa e da explotación. Sabem que entre o trabalho e a 

pensão que cobram, eles aportam bastante mais para a casa do que consomem e gastam. 

Sobretudo porque nas aldeias a vida cotidiana é ainda bastante rústica e, em boa medida, 

ainda abastece boa parte da mesa com o que se produz na e com a terra.  

Ouvi falas qualificando esse modo-aldeão-de-ser várias vezes. E esse é sempre o 

momento em que os da aldeia exageram com sentimentos de justiça as diferenças entre ser 

um velho-ativo-na-aldeia versus ser um velho-encostado-na-cidade. Aqui se é mais útil, 

logo, mais ativamente honrado. Porque ademais do que deve ser socialmente, devido a um 

homem que na imensa maioria dos casos é também um pai e um avô, soma-se o que ele veio 

a ser devido a ser um homem que estende até onde pode o seu tempo de viver sendo mais 

uma “ajuda” do que um “peso”. E com raras exceções, ouvi vellos e vellas queixando-se de 

uma vida entregue ao trabalho depois que os netos já “estudam fora”, ou já “trabalham fora”. 

Ao contrário, haver chegado a ser um vello e poder ainda trabalhar todos os dias é tido como 

aquilo que mais realiza uma pessoa nascida e criada entre atividades rurais. 

Não há pessoa que pese nas fincas, a não ser quando não se quer mais trabalhar  - e 

ainda assim todos os vellos cobram as suas pensões). Ou quando, bem mais raro, devido à 

presença de um excedente de pessoas mais jovens e ativas na unidade familiar  um vello ou 

os vellos da unidade doméstica não necessitam mais trabalhar. De uma maneira geral, 

enquanto se pode, mesmo quando velho, trabalha-se todos os dias úteis. E trabalha-se não 

apenas de uma maneira residual, mas de forma intensa e produtiva. Ser um velho, uma velha 

e estar ainda à frente “dos seus” na horta, no labradio, no estábulo e, de modo mais raro, no 

monte, eis o que dá a uma mulher ou a um homem a imagem-de-si mais desejada em um 

outono de vida; a de uma pessoa honrada, presente, ativamente útil e feliz. 

No entanto, tudo tende a mudar agora, e depressa. Uma geração completa um ciclo e 

todos sabem que já, nos dias de hoje, a vida nas aldeias deixa de ser como era e foi ainda 

ontem.  As máquinas substituirão os homens e as mulheres curvadas sobre a terra. Os 

últimos vellos que ainda manobram tratores simples assistem a  chegada de novos tratores, 

máquinas completas de processar a erva. Em breve se falará nem mesmo das novas 

máquinas modernas manobradas pela xente do lugar. De longe chegam notícias de empresas 
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nas vilas e nas cidades. Elas recebem por telefone e receberão pela internet recados e 

firmarão com as fincas contratos de trabalho. Pela manhã cedo chegará um homem anônimo 

em sua máquina. Em menos de uma hora ele deixará o “serviço” pronto, a ser pago no fim 

do mês; e se irá embora. Dessa maneira os prados e as praderas serão lavrados, tratados e 

colhidos. Os pensos chegarão às vacas através de meios eficientemente funcionais, e assim 

também elas serão muxidas.  

 

 

amigos vellos, queridas velas 

 
Faço aqui uma pausa nas letras e nas palavras, e desenho com minhas fotos alguns 

corpos e rostos de vellas e vellos com quem tantas vezes convivi momentos entre as 

aldeias. Tantos anos depois, várias e vários terão partido. Se outros mundos há para os 

que se foram não deverão desejar o ocioso Paraíso celestial onde nada eternamente se 

faz a não ser contemplar maravilhas e participar de coros obrigados aos cantos de um 

louvor perene.  Haverão de preferir um mundo onde com o trabalho de homens e 

mulheres se construa dia a dia até mesmo a terra da própria eternidade. 

Reencontraremos estas mesmas imagens em outros escritos desta “Sequência Galega”. 
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Os ciclos da vida 
  
 Voltei a Santiago no fim de semana. Voltei a Brión na manhã de segunda. Saltei em 

Negreira, porque é sempre mais perto caminhar de lá a Ons passando sobre a ponte por cima 

do Tambre, e subir até o Promeiral,  do que vir de Santiago a Pedrouzos, em Brión.  

 Encontrei Amâncio por acaso na rua e trocamos cinco minutos de conversa. É 

provável que ele não vá conosco à Romaxe de Irímia, porque deve acompanhar os pais a 

uma peregrinação a Fátima, em Portugal. Os pais de Amâncio são os donos da pulperia na 

saída de Negreira. 

 Mal nos despedimos e eu começava a tomar o caminho que sai da vila pela margem 

esquerda do rio Barcala, pouco antes dele desaguar no Tambre, quando encontrei Xosé 

Ramon.  Ele ia para a escola em A Baña. Iríamos nos rever à noite. Tenho alguma pressa em 

chegar à casa e não  quero sair para caminhar - embora a manhã seja de sol e convide a  

longas andanças solitárias -  sem antes escrever sobre as “Festa dos vellos” da manhã de 

ontem, celebrada embaixo da carballeira em Pedrouzos. 

 Houve primeiro uma missa rezada pelo pároco de Os Ánxeles a quem Luciano me 

apresentou depois. Em seguida, como em tantas outras festas em toda a Galícia, veio uma 

apresentação de gaiteros. Depois dela a apresentação de canto coral por um afinado grupo de 

jovens e de adultos de Brión. Esta seria a parte mais tradicional de festas assim, inclusive de 

algumas festas dedicadas a santos padroeiros. Logo a seguir uma pequena orquestra 

contratada iniciou os toques de uma apresentação “Vermouth”, com músicas, algumas 

“galegas” e, outras, “americanas”. Mais tarde houve uma verbena e se dançou e festejou. 

Especialmente os vellos, os que mais dançam, beberam e festejaram, pois, afinal, a eles a 

festa do Concello era dedicada. 

 Mas antes de dançar, se comeu. E muito, como sempre acontece na Galícia de agora. 

Longas mesas improvisadas sob os carvallos, cujos ancestrais terão visto celtas de passagem 

para o Norte, vivendo por um momento ritos semelhantes. Comeu-se empanada de bacalao 

e carne de batata, entre o vinho tinto e branco servido à vontade. 
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 As vellas em dias de festas assim dão-se o direito de serem um pouco como as nenas. 

E, assim, depois da comida e antes do baile vieram os jogos e as brincadeiras de crianças a 

que os vellos aderiram com alegria. E no cair da tarde fizeram subir ao ar do começo do 

outono um balão tristonho de papel pardo que voou depressa aos céus e depressa se apagou. 

Antes mesmo que se apagassem as luzes das luminárias sob os carvallos, a sós, aos pares ou 

em pequenos grupos, as pessoas começaram a voltar pra casa. Como numa festa de crianças, 

alguns velhos retornaram às suas aldeias levando nas mãos brindes: pequenas cuncas de 

barro esmaltado, rasas e boas para se tomar o viño do pais. 

 Tudo era alegre e ao mesmo tempo nostálgico. E tudo tenta ser, ao mesmo tempo, 

solene e divertido. Por isso a missa com que toda a festa começa, a banda, a comilança, o 

vinho, a dança e os jogos. Parecia em quase tudo uma quase festa de crianças e era, no 

entanto, a festa dos vellos. Com que meios e rituais, em que língua, uma outra gente de 

outros tempos celebraria aqui festas iguais e diferentes? Com palavras de uma fala hoje 

totalmente esquecida, ancestral de séculos ao próprio galego, a que deuses e deusas, sob que 

árvores outros homens e mulheres de um outro povo celebrariam o que.. a quem?  Entre  

demoradas e fartas comilanças? Com algum sacrifício de homens ou de animais? Com bailes 

de outros passos e, no então, tão próximos aos de agora? O que dessas memórias sobre-

existe ainda em  algum gesto cristão ou pagão que os vellos de agora repetem sem saber? 

 Há mesmo uma estranha espécie de encontros de extremos. Sob o comando de 

adultos que promovem tais festas, e que na vida cotidiana estão a meio caminho entre os 

seus pais e os seus filhos, em inúmeras casas das aldeias, tudo se faz na festa para que, ao 

contrário do que acontece nos dias semanais de trabalho, a distância entre velhos e crianças 

seja tão reduzida quanto possível. Aqui, na carballeira, uma alegria natural nas crianças, 

reumática e nostálgica nos velhos, os aproxima. A Festa dos Vellos é também de crianças, 

que acorrem a elas com os seus pais, e que mais do que todos com inocente alegria  se 

divertem. E os velhos, espera-se que eles também se divirtam com e como as crianças e os 

jovens.  

 Vestidas várias delas ainda de negro, mas com roupas bem mais finas do que as do 

trabalho, algumas mulheres vellas se colorem entre a roupa e os risos. E se reencontram, e se 
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agrupam de acordo com familiaridades de aldeia ou de paróquias. Divertem-se, riem alto, 

falam muito, exageram os gestos, procuram mostrar que estão felizes. Estarão? 

Provavelmente sim. Porque senão não haveria por aqui um tão inocente ar de breve e fugaz 

felicidade, junto com pequenos desejos consentidos. Acostumados a servirem a filhos e a 

netos até uma avançada idade, aqui vellos e vellas se reúnem para viverem um dia às 

avessas. Pois em tudo e o tempo todo são eles os que são servidos. E talvez isto seja tudo o 

que se quer fazer e dar a ver neste dia festa para os vellos das aldeias do Concello de Brión.

 Parece estranho que sem problemas de identidade e de dignidade da idade, os avôs e 

as avós de Brión - obrigados no correr do cotidiano a uma vida revestida de cores escuras e 

dedicada ao trabalho no campo e aos ofícios corriqueiros da casa e do quintal, em meio a 

gestos de uma severa gravidade, sejam aqui convidados a virem se reunir debaixo de árvores 

para serem tornados festivamente infantis, e até mesmo em alguns momentos alegremente 

quase grotescos.  

 Lembrei-me das velhas índias do México, em cujas bocas de poucos dentes eram 

raríssimas as rizadas em presença de estranhos. Lembrei-me de cenas de filmes passados nas 

ilhas gregas, onde das mulheres casadas e, mais ainda, das velhas viúvas exigia-se  um 

recato doméstico e público insuportável para  essas vellas galegas de aldeias que sabem que 

trabalham como os homens e, por isso mesmo, diante de todos podem  em alguns momentos 

divertirem-se como os homens e mesmo como as crianças. 

 Deve ter havido aqui um tempo em que, como na Itália e no Sul do Brasil, por 

herança italiana, os velhos  reuniam-se para jogar a “malla” ou a “bocha”. Dentro das casas, 

as mulheres fariam compotas de doces ou teceriam umas com as outras as velhas roupas das 

rapazas da aldeia. Imagino outros ofícios do trabalho antigo, como em outras partes do 

mundo, preservados ainda, porque acabaram sendo transportados do domínio do trabalho, 

onde não são mais necessários, para algum rito de festa, uma cerimônia coletiva, um jogo, 

uma festiva competição. Eis alguns ofícios que um ou dois vellos, ou uma última señora 

ainda praticam entre as aldeias da Amahia: os dos cesteiros, o das sombreiras (quase sempre 

as mulheres, o dos sapateiros, o dos selleiros (recipientes de madeira e  metal utilizados para 

transportar água), o dos sastres (alfaiates). 
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Como há mil anos atrás, ele conserta sapatos e botas. Um dos 

derradeiros oficiais artesãos de Ons. 

 

A “Festa dos Vellos” não foi criada por eles. Ela é recente e, tal como acontece 

também em outros lugares, ela foi afetivamente criada por pessoas profissionais do Concello 

de Brión.  Ela é mais uma destas festas laicas que começam a concorrer com as antigas 

“festas de produtos” (como a “Festa do Cabalo” e as grandes “férias de gando”) e com as 

festa patronais, ainda absolutamente comuns na Galícia. Bem sabemos que as festas antigas, 

dedicadas a santos  padroeiros de aldeias, paróquias, vilas e cidades, fazem interagirem 

cerimônias religiosas – novenas, procissões, missas -  ao lado de outros festejos folclóricos  - 

como as apresentações de toques e de danças típicas - ou francamente profanas, como 

leilões, verbenas, pequenos bailes e comilanças. Ora, assim também as festas de produtos, 

ou de categorias profissionais começam com cerimônias religiosas de abertura (bênçãos, 

missas, etc.) e terminam entre comilanças, folguedos, bailes ao ar livre... e um solitário balão 

que sobe aos céus.  
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 Mas não vi na festa em Brión algo que se pudesse considerar como propriamente “de 

velhos”, ou “do tempo dos velhos”. Aquilo que sobre-existe de mais culturalmente antigo, 

arcaico, típico, próprio da Galícia, os seus trajes galegos, as músicas, os instrumentos  - que 

alguns gostam de ancorar em  supostas origens celtas, como as gaitas de fole - danças e 

gestos cerimônias de um outro tempo, não são objetos e práticas atribuídas aos mais velhos, 

como acontece em outros lugares aqui mesmo na Europa.  Tudo aquilo é reinventado entre 

jovens e mesmo crianças. Tudo o que se considera uma “tradição” a ser preservada e 

cerimonialmente dada a ver em ocasiões especiais, é cuidadosamente ensinado às crianças e 

aos jovens que demonstrem desejo e vocação para algum tipo de canto (solo ou coral), de 

dança ou de toque de instrumentos, e assim por diante.   

 E em situações festivas cada vez mais frequentes, são as crianças, os adolescente e os 

jovens  - mais raro  algum adulto-júnior – as pessoas que, acompanhadas aqui e ali por 

adultos-sênior, ou por velhos artistas de algum instrumento, os que em grupos sempre bem 

ensaiados se apresentam festivamente. Eles realizam como momentos de espetáculos o que 

talvez em outros tempos tenham sido práticas corriqueiras dos fins de semana ou dos “dias 

festivos” nas antigas aldeias e paróquias. Bailes costumeiros onde rapazas e mozos se 

encontravam e dançavam, vestidos ainda como en vellos tempos, com este ou aquele traje 

hoje reservado a grupos profissionais ou amadores. Gestos do corpo coletivo que em outro 

tempo seriam celebrações a cargo dos mais velhos, os mais experientes, e a que, sob a forma 

de um espetáculo programado com hora e local para acontecer, reúne “os nossos vellos” 

como uma divertida assistência.  

 Assim as crianças e os jovens se fazem de antigos para os velhos  verem como se era 

talvez nos tempos em que os seus pais foram  jovens. Em outros momentos da festa dos 

vellos eles brincam como meninos e dançam como os jovens. Eu vi depois o mesmo 

acontecer durante as “atividades programadas” dos Centros da Terceira Idade. Retirados 

para sempre de uma vida ativa de trabalho e, em vários casos, do próprio círculo da família, 

ali os mais velhos entre os velhos vinham reviver por uma tarde, entre pequenos jogos e 

ritos, os antigos gestos habilidosos dos ofícios dos trabalhos, e os gestos dos momentos de 

lazer e celebração que já não existem mais nem em suas lembranças de feitos de outros 
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tempos, e nem na cultura costumeira de seus lugares galegos de origem. Ou então eram 

reunidos em um momento programadamente festivo, e comandados por algum especialista 

em “atividades para a terceira idade” podiam se divertir entre “jogos” e “diversões” que lhes 

devolviam por algum instante um mundo quase esquecido de uma infância que eles não 

querem reencontrar somente no brilho dos olhos de um neto de seis anos. 

 Tanto em Porto Sin, num dia de excursão para crianças e adolescentes das escolas de 

Brión, quanto em Pedrouzos, com os velhos, as festas programadas “para” realizam um 

deslocamento bem evidente. Aqueles a quem é destinado o acontecimento são sutilmente 

deslocados do poder de querer e criar a festa. Eles se colocam na posição de quem recebe e 

usufrui. De quem de fato participa, mas como um ator convidado a um ato cujos passos 

foram de antemão programados. Ao encontrar tudo pronto eles se desobrigam de decidir, de 

“ter de fazer”. E então apenas “se divertem”, seguindo as ordens e as sequências de um 

programa bem intencionado e planejado de antemão. Sou testemunha de todo o  cuidado e 

todo o carinho com que tudo foi projetado para a festa. Mas à condição de ela ser um evento 

oferecido a outros e inevitavelmente pré-estabelecido. De uma maneira não muito distante 

do que acontece no dia de trabalhos com as vacas, o velho aqui também cumpre horários, 

copia gestos, observa seqüências. 

 Se tomarmos não a festa-em-si, e em suas situações patrimoniais-ideais, naquilo que 

as faz serem ainda uma perfeita realização de tradições galegas, mas na maneira como 

pessoas reais, ritualmente investidas como atores culturais, veremos que na Galícia os 

acontecimentos rituais que colocam em interação crianças, jovens, adultos e velhos, podem 

estar construídas em disposições bem diferentes. 

 Comecemos por constatar que por toda a parte há um duplo movimento: a) uma 

progressiva passagem de rituais tradicionais vividos entre pessoas de uma comunidade, e 

realizadas com elas e para elas, em tempos devidos de um calendário cerimonial; b) há uma 

equivalente passagem do que eu quero chamar aqui de festas de em direção  a festas para.  

Este duplo e, ao que parece, irreversível movimento, desaloja as festas comunais de um 

dos sentidos mais primariamente originais da própria idéia matriz de sua celebração. Qual é 

ele? É o  criar e participar da construção de algo que é dado por mim e nós mesmos  a mim-
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mesmo, aos meus (meus familiares, meus vecinos),  aos outros “eus” e “meus” (as pessoas-

personagens de que nos investimos para celebrarmos juntos “alguma coisa” com/como uma 

festa) e, finalmente, aos “outros” (aqueles que, convidados ou não, vem “de fora” participar 

das cerimônias e celebrações da festa).  

Pois a festa aldeã em sua origem era algo que no momento de ser criado e realizado 

desiguala iguais, como quando entre vecinos alguns comem e outros servem, com o 

propósito de  nos momentos de sua realização, as pequena festa aldeã se esforça para, ritual 

e simbolicamente, igualar desiguais. o que acontece quando  homens e mulheres, patrões e 

empregados, crianças, jovens, adultos e velhos valem o mesmo (ou quase) dentro de uma 

missa ou uma outra celebração cristã. 

 Nas mudanças de que falei aqui, há uma progressiva passagem de uma festa 

comunitária em direção a uma festa coletiva. É bem o que acontece quando na grande Festa 

do Apostol Santiago todo um grande afã promocional e dirigido a turistas forâneos, ao 

mesmo tempo em que ao lado de seu sentido catolicamente religioso se busca exaltar o “ser 

galego”, boa parte de tudo o que se realiza e se vive “ali é a passagem de uma festa entre nós 

para um espetáculo para um público. Nada mal, a não ser naquilo em que uma certa 

densidade de símbolos e sentidos vivida em cada momento do que festivamente se 

rememora, começa a dar lugar a uma ruidosa e reprodução algo vazia do “já visto”. Afinal 

toda a festa é ciclicamente uma reiteração do já feito, já vivido e já conhecido. Mas a 

diferença entre o entre nós e o para eles está justamente no que se deixa perder ou mesclar 

para que outros possam “estar aqui” e participar do que antes foi nosso e para nós. Entre a 

Romaxe de Santa Mínia em Brión e a Festa do Apóstol em Santiago essa diferença é bem 

visível. 

O que vi acontecer na festa dos vellos poderia ser um inevitável e indesejado  

deslocamento de um acontecer patrimonial  - própria para nós mesmos e por nós apropriada 

- e, portanto, inteligível e saboreável para o velho-participante, em direção a uma festa cada 

vez mais artificialmente “tradicional” e programada, que agora ele tem de decifrar. Pois não 

partilhando do processo social de sua criação, e não sendo um coautor dos  seus  novos-

antigos significados, ele precisa ser introduzido de maneira programada na “sua festa”. E 
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precisa aprender ao como ser, momento a momento, incorporado ao seu “programa”. Precisa 

aprender novas gramáticas para acompanhar devidamente uma festa para ele. Tal como 

ocorre nas “férias programadas” para crianças ou nas “atividades projetadas para a “terceira 

idade” como o justo o que era “tradicional” muda de mãos e passa de uma categoria de 

atores para uma outra – de velhos para jovens e de amadores para profissionais - é preciso 

aprender para festejar, para rotineiramente participar da festa como um convidado e, não 

mais, para viver a festa que se fez e, agora, se assiste e festeja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com roupas não muito diferentes das dos dias de trabalho, os vellos  

acorrem a uma festa patronal. 

 

 

Em Lamego há vários anos e, agora, aqui em Brión vejo o mesmo acontecer. E me 

pergunto se acaso, no correr dos tempos, poderia ser diferente. Os velhos que talvez tenham 

sido as crianças de um tempo em que os adultos e os vellos de outros tempos criavam e 

viviam toda a parte ritualmente tradicional de uma celebração - tocavam, cantavam, 
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dançavam, cumpriam ritos profanos ou religiosos - agora são a assistência de crianças ou 

jovens escolares ou profissionais, que vêm a festa cantar, tocar instrumentos e dançar... para 

eles. Não é também ao acaso que algumas festas tradicionais de vilas e cidades da Galícia 

começam a incorporar competições e concursos entre grupos rituais ou artísticos, às vezes 

até como um momento central de toda uma celebração. Eis o instante em que um ciclo de 

transformações se completa em direção ao espetáculo, ao simulacro. Já não vale mais tanto o 

gesto ritual, mas a qualidade da competência ritual de grupos postos em competição. O que 

antes era para “se ver”, agora começa a ser para “se vencer”. 

 

Notas sobre o leite, com os Cambon 
 

 Em uma conversa durante uma coleta familiar de erva, os Cambón, pai e filho, 

secundados por Carmen e Mercedes, confirmam informações de Romariz e de Mita. 

 O preço do leite caiu muito, e o peso do controle sobre as cotas tende a piorar. Eles já 

venderam o leite a 50 pesetas o litro. Este ano está entre 30 e 40. Há locais em que pelo leite 

de menor qualidade pagam apenas 20 pesetas. 

 A melhor vaca de raça do plantel da finca dos Cambón chega a produzir 40 litros ao 

dia. Quando Pepe Cambón diz que nestes tempos o leite da casa rende por volta de 400.000 

pesetas ao mês, Carmem corrige o marido: “este é o valor bruto”. Dele é preciso descontar o 

preço dos piensos, dos remédios, do veterinário. As mulheres sempre sabem mais. 

 Até menos de trinta atrás anos a região de Santa Maria de Ons  era bastante mais 

agrícola. Um caminhante inveterado como eu veria então, de um lado a do outro das 

estradas, menos praderas e mais campos de cultivo de trigo, centeio e milho. A introdução 

nas fincas  das vacas leiteiras de qualidade, primeiro aos poucos e, depois, muito depressa, 

foi  substituindo as velhas vacas del país, boas de carne, fracas de leite.  O aumento do valor 

do leite, associado aos incentivos governamentais, foi o mais forte fator de mudança da 

atividade agrícola para a agropastoril ou, melhor ainda, pastoril-agrícola. Assim, em vinte a 

trinta anos a região tornou-se predominantemente leiteira. Hoje, fora raros casos, ser “um 

pequeno produtor” na região é ser gandeiro: criar vacas a vender o leite. 

 Dos cereais ao leite algumas unidades de produção aliaram-se em cooperativas e 

tentaram associar ao leite outros produtos vegetais e animais. A criação de Chinchila  para a 
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venda de peles foi durante curto tempo uma alternativa. Os resultados não foram bons e 

alguns prejuízos não foram pequenos. Hoje, um número crescente de gandeiros olha para o 

futuro com temores não tão cinzentos como os de seus antepassados labregos, em outros 

tempos, mas, entre diferenças, quase semelhantes. “Por aqui moitos están abandonando o 

leite”, lembra Carmen, enquanto arruma na cabeça o sombreiro de palhas. Os outros 

concordam e Cambon filho ensaia números. Tal como ouvi de outros, eles acreditam  que 

“os dias do leite” estão contados. Sobreviverão as explotacións que puderem arcar com os 

altos custos da mecanização. Alguns, como eles próprios, terão que passar por difíceis 

contabilidades entre perdas-e-ganhos, pois incentivados pelo governo fizeram altos 

investimentos recentes. Os “menores” inevitavelmente buscarão outros caminhos, ainda no 

campo, ou já na cidade
38

. 

 

Os Ciclos da Vida II 

 

 Como outras, mas não como todas as casas de Ons, de Brión e das terras banhadas 

pelo Tambre, o Xallas, e o Barcala, eis uma família camponesa com um largo sentido bem 

moderno. Uma unidade doméstica letrada, polissêmica e próspera. Da geração dos mais 

velhos de hoje, menos escolarizados e por uma vida inteira dedicados à agricultura e a 

gandeira, à geração dos pais de Cambon, mais estudados e bastante mais livres e autônomos 

tanto no trabalho quanto fora dele, no correr de uma vida social dentro e fora da aldeia e da  

paróquia e,  bem mais ainda, da geração de  Carmen e Pepe Cambón à de seu filho e da dos 

netos, todo um enlace de inovações de um modo de ser ainda aldeão  e de um visível já não 

ser mais “de aldeia” é bastante evidente. E a cada ano o que a move se apressa e se afirma 

como um movimento sem retorno.  

                                                           
38

 Não pretendi aqui nessas crônicas descer a detalhes entre a economia e a política, que um estudo mais dirigido a tais 

questões poderia entrever sem dificuldades. Desde tempos antigos, desde a memória de uma sociedade dividida entre 

señores e labregos até mesmo agora, sempre as relações de trabalho e produção no campo galego foram – como por 

quase toda a parte em todo o mundo – e seguem sendo, palcos de ensaios, de breves sucessos entremeados de crises e 

fracassos, de perdas e ganhos, de conflitos entre os do campo e entre o campo e a cidade. Em minhas muitas conversas 

eles foram explicitados algumas vezes com todas as devidas e críticas palavras. E com a chegada da Comunidade 

Europeia, as pessoas do campo anteveem muito mais perdas do eu ganhos. Mas, quem será ainda “do campo” daqui há 

dez ou vinte anos? 
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Pois é deles para os pais de Álvaro e Sônia - Cambón filho e Mercedes - que uma 

Galícia ainda regida por uma nostálgica lembrança de “tempos do passado” e pela guarda de 

uma  tradição  galega, dá um salto e se perde na bruma do tempo. E tal como alguns ventos 

vindos do Norte, de forma acelerada.   Cambón e Mercedes estudaram bem mais que os seus 

pais. Mercedes, mais do que Carmem, a sogra, divide-se entre o estábulo e a casa, e entre 

Fonte Paredes, Negreira e Santiago. Cambón filho, francamente letrado e culturalmente 

urbano, trabalha na FEIRACO. Neste ano em que a Espanha inteira (a Galícia menos) festeja 

“los Quiñentos años de la Conquista de América”,  eles serão ser um dos seus casais galegos 

a irem por conta própria à EXPO-92 em Sevilha
39

.  Álvaro e Sônia, netos de Carmen, podem 

agora se dedicar com exclusividade aos estudos e às pequenas diversões entre Ons e 

Santiago. Sônia ingressou em um curso de química. Os netos de Mercedes e bisnetos de 

Carmem provavelmente só saberão a diferença entre uma vaca holandesa e uma do país, 

quando perguntarem aos seus pais, ou  à internet. E os bisnetos de Mercedes talvez estejam 

condenados a não saberem sequer a diferença entre uma vaca e um javali. 

 Maruja, a velha tia, alegre e brincalhona como sempre, e quase sempre com o chapéu 

de palha na cabeça, mesmo quando fora do trabalho, é uma das mulheres que gostam de 

dizer que entre os “vellos como eu” quase ninguém estudou a não ser para o uso de mínimas 

letras. “A gente como eu, falar ben non fala nen o galego e nen o castelán”.  

 Voltemos alguns passos atrás. Entre homens e mulheres das casas das aldeias em 

Ons, desde um ponto de vista que combine a era-da-idade com a vivência de um tempo 

cultural, como as mulheres e homens poderiam ser distribuídas? Vejamos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Lembro que em toda a Espanha e aqui na Galícia, nem todas as comemorações foram festivas e favoráveis ao 1492 e 

ao que aconteceu a seguir. Relembro que tal como me aconteceu na Itália, entre dezembro de 1991 e fevereiro de 1992, 

participei eu mesmo de alguns eventos, uns universitários, outros, de agremiações sociais, contrárias “a la  invasión de 

las Américas”. O próprio Departamento de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia da Universidade de 

Santiago, ao qual eu estive vinculado oficialmente em meu programa de pós-doutorado da UNICAMP patrocinou 

eventos abertos contra-hegemômicos. Participei de mais de um deles. 
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Os muito velhos 
     

 as pessoas de 80 anos e mais; 

 os que se consideram “uña xente de um otro tempo”; 

 os que experimentaram, entre crianças e jovens o tempo 

da fame e, entre adultos jovens e maduros, a dura guerra civil 

espanhola, e viveram largos anos sob a ditadura do General 

Francisco Franco; 

 as pessoas da geração das primeiras migrações galegas 

maciças às Américas; 

 os labregos culturalmente tradicionais, aqueles que se 

integram de maneira mais seletiva em planos e domínios de uma 

cultura moderna, reconhecendo que durante quase toda a vida eles 

pertenceram  “a uma outra”. 

 

Os velhos 

 

 os de 60 anos e mais, até entre 70 e 80 anos; 

 a geração de transição, de um ponto de vista do trabalho, 

pois estão a meio caminho entre os ainda plenamente ativos  - 

mesmo quando financeiro ou profissionalmente já “jubilados” - e os 

residualmente ativos ou já inativos, os “velhos da casa”; 

 os que viveram como  crianças ou jovens, momentos 

intermediários ou finais do tempo da fame e, enquanto crianças, a 

guerra civil espanhola; 

 as mulheres e os homens de uma geração entre fins de 

uma primeira e começo de uma segunda etapa da emigração labrega 

às Américas, e os começos de preferências migratórias para outras 

regiões da Espanha  ou da Europa do Norte. 

 os camponeses de uma primeira transição cultural de 

sistemas de padrões e de modos de vida e de atribuição de identidade 

próprios do campo galego;  

 os homens e as mulheres que foram plenamente 

socializadas antes de democratização do país e da modernização 

igualmente democratizante da vida rural na Galícia, e lograram 

poderem viver e se beneficiar, entre adultos “sênior” e velhos 

“junior”, das mudanças socioculturais ocorridas na Europa,  na 

Espanha e na Galícia; 

 aqueles que se consideram e auto definem como atores 

sociais de transição: são pessoas dos “tempos antigos” mas com 

experiências mais recentes de vida, representações e idéias de uma 

cultura galega atual  - vellos  irredutíveis, por exemplo, aos jogos de 

futebol apresentados na televisão, e bem mais assistidos e torcidos 

por eles do que por seus netos. 
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Os adultos-sênior 

 

 homens e mulheres entre 50 e 60 anos; 

 a geração que completa a transição de um ponto de vista 

de trabalho agropecuário e de modo de vida aldeão, sendo quase 

todas pessoas ativas, mas já claramente divididos entre: a) apenas 

camponeses; b) camponeses associados e outras formas de ocupação 

profissional; c) moradores em aldeias e, em geral, em fincas de 

gandeiros, mas já plenamente ocupados em atividades profissionais, 

autônomas ou não, exercidas fora da aldeia, em vilas e, em casos 

crescentes, em Santiago de Compostela; 

 os casais com filhos ainda em idade escolar 

(universidade) ou no início de uma vida profissional; pessoas, 

homens e mulheres que não conhecem “a fame” a não ser através dos 

mais velhos, e que foram socializados sob o começo do declínio do 

franquismo e, entre os mais moços, mulheres e homens que 

começaram uma vida profissional na transição política, ou já em 

plena democratização da Espanha; 

 pessoas que viveram plenamente a mudança de direção 

das migrações galegas, em direção a cidades de regiões prósperas da 

Espanha e, mais ainda, da Europa (grande preferência pela Suíça);  

 mulheres e, especialmente, homens bastante mais 

escolarizados do que os seus ascendentes, possuindo vários deles o 

nível universitário, assim como um acesso crescente a alternativas 

atuais de culturas eruditas dentro fora da Galícia e da Espanha; 

 aqueles que se consideram como pessoas na aldeia, mas já 

não mais representantes de uma cultura da aldeia tradicional, ainda 

que entre eles estejam alguns galeguistas fervorosos e defensores 

ativos da língua, de criações culturais e de uma identidade galega; 

 as pessoas através de quem em um primeiro momento  

começou a se processar a modernização tecnológica do trabalho 

agropastoril e de uma vida econômica e social moderna, próxima a  

padrões cultuais urbanos, incorporados às aldeias de Ons; de alguma 

maneira  pode-se dizer que através deles e da geração seguinte as 

aldeias francamente se urbanizaram. 

 

Adultos-júnior 
  

 homens e mulheres entre 30  e 40 anos, solteiros ainda, ou 

casados com filhos pequenos ou em idade escolar “júnior”; 

 aqueles que conheceram o começo e a continuidade 

acelerada de retorno de emigrantes  galegos de volta à Galícia e, em 
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várias casos, às aldeias, ao lado de um último  fluxo já decrescente de 

mulheres e de homens para o Norte da Europa; 

  os que nasceram ou foram socializados nos tempos dos 

começos da redemocratização da Espanha, e nos reinícios de um  

intenso processo de redescoberta e revalorização do ser-e-falar-

galego como língua, cultura e identidade; 

 as mulheres e os homens  que podem ser considerados 

como sujeitos de uma modernidade espanhola, de acordo com a sua 

realização crescente na Galícia; em franca e crescente maioria são 

pessoas letradas, várias delas com vida universitária, e raros com 

uma atividade profissional ainda plenamente agropastoril; 

  aqueles que de maneira mais clara, constituem a geração 

na aldeia, sem ser mais, cultural e existencialmente,  de aldeia; 

 a geração através da qual consolida-se nas e entre as 

aldeias um modo de vida culturalmente complexo, aberto, 

polissêmico (pelo menos em termos europeus) e interativo entre 

valores tradicionais, neo-culturais do ser-galego e os de outras 

experiências culturais; 

 os usuários plenos dos aparelhos eletrônicos, da Internet, 

do telefone celular, e de livros e revistas de uma clara modernidade 

cultural. 

 

Os Jovens 

 

 uma ampla faixa de rapazas e de mozos  situados entre os 

fins da adolescência e uma idade até vinte e seis anos, entre solteiras 

e solteiros; 

 as pessoas em maioria ainda solteiros, estudantes e/ou 

profissionais letrados em início de carreira (ou desempregados, dada 

a atual situação), com um horizonte futuro da vida situado já, 

existencial e culturalmente, fora das fronteiras da aldeia, ainda que 

por conveniência ou falta de outra opção, sigam vivendo nelas e nas 

casas dos pais; 

 rapazes e moças nascidas em grande maioria e 

plenamente socializadas em tempos de democracia e prosperidade 

democrática na Espanha e na Galícia; 

 menos do que os seus pais, alguns deles, por vocação 

familiar ou  por escolha própria são motivados a investir afetos, 

saberes e participações em programas de afirmação cultural e, em 

casos mais raros, política, de militância e de identidade nacionalismo 

galega, sobretudo quando um tal investimento possa estar associado 

a valores jovens de internacionalização  de uma cultura propriamente 

“jovem” (tocar pandeireta ou gaita galega, mas ser adepto do rock). 
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Adolescentes e Crianças 

 

 meninos e meninas situados entre haverem nascido hoje e 

com até por volta de 14/16 anos; 

 as pessoas já nascidas e socializadas em plena – ou 

sempre relativa -  democracia,  e entre as prosperidades recentes, 

conhecendo tempos anteriores apenas através dos outros e entre aulas 

na escola; 

  pessoas em plena faixa pré-escolar ou escolar-junior; 

integrados em um universo cultural que, mesmo na aldeia, aspiram 

bem mais a padrões e costumes  de uma “cultura jovem e universal”, 

com fortes e crescentes marcas de expansão de uma cultura de 

massas norte-americana, do que a fragmentos ou vestígios de uma 

cultura tradicional galega.  

 

É com eles, futuros profissionais (empregados, subempregados ou desempregados  

urbanos), moradores ou não nas aldeias, que o desafio de continuidade de uma identidade e 

de um modo de vida galegos terá continuidade, ou passará entre suas mentes e  mãos,  da 

cultura viva para alguns festivos e nostálgicos rituais das celebrações históricas de uma 

“Galícia do passado”.          

  Ora, se quisermos pensar os ciclos da vida, entre a infância e aurora da idade adulta, 

eles poderiam ser distribuídos ao longo de uma linha repartida em seis momentos. Ou seriam 

mais? 

 O primeiro momento vai do nascimento até por volta dos cinco anos. O menino ou a 

menina moram com os pais na aldeia. O círculo socioafetivo da vida é restrito à casa e aos 

locais até onde os pais vão com os seus filhos. Como há uma carência de lugares públicos 

destinados à convivência coletiva de crianças - tão comuns hoje em dia nas vilas e nas 

cidades - como os parques infantis nas praças, as crianças pequenas vivem dentro da casa e, 

quando eles existem, nos quintais da residência. 

 O segundo momento é curto, mas importante. Entre cinco e seis anos a criança é 

levada a uma escola isolada, como no Promeiral, ou uma unidade maternal integrada em 

uma EXB. Começa a haver algum intercâmbio entre crianças de casas de uma mesma aldeia. 

Sendo a aldeia em geral muito pequena, dada à sua aconchegante arquitetura pública, e 

também devido a costumes antigos, este é o momento em que pela primeira vez a menina ou 

o menino alargam a experiência cotidiana ao círculo de outras pessoas não-familiares. Em 
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um contexto pedagógico duplamente ampliado, e destinado a estabelecer as primeiras pautas 

da gramática das interações em um círculo de relações extra-familiares, a criança aldeã 

aprende a relacionar-se com outros, iguais, para além do âmbito dos cuidados da mãe e dos 

preceitos de vida restritos a uma família nuclear. E, entre ainda brincando e já começando a 

“aprender a sério”, a criança começa a exercitar-se para os estudos dos anos seguintes. 

 O terceiro momento envolve a criança da infância à adolescência, pois vai de seis/sete 

até os catorze anos, quando nenos e nenas ao final do ciclo da nines, começam a ser 

chamados e tratados como mozos e rapazas. Este é também o tempo em que de maneira 

crescentemente vantajosa a escola concorre com a família, e a vila se apresenta como um 

novo e promissor lugar de vida, em concorrência com a aldeia. Estudar passa a ser uma 

atividade central, e a qualidade mensurável da ”criança” (aquela que está sendo “criada”)  

transformada em “estudante” (aquele que se cria através do “estudo” escolar) , tende a ser 

critério e o valor de maior relevância na própria auto identidade de meninos e jovens 

aldeãos. 

Há um inegável trânsito, hoje bastante acentuado, entre os motivos e os círculos diários 

de vida, sobretudo na vida dos jovens. Ele passa do grupo doméstico, centrado na casa, para 

os diferentes grupos de idade. Os grupos de colegas, centrados na escola, e os grupos de 

amigos centrados nas aldeias e, mais tarde, nos cenários entre elas, a vila e, cada vez mais, a 

cidade. As EXB que dominam o ciclo desse tempo de vida estavam originalmente dentro das 

aldeias e das paróquias, ou eram construídas em suas vizinhanças. Em Brión elas estão em 

Pedrouzos e em Viceso, para onde em geral vão estudar as e os adolescentes de Ons. Cada 

vez mais através dos EXB são promovidas atividades escolares, como os acampamentos de 

férias e algumas pequenas viagens culturais. Assim, em lugar  das famílias aldeãs ocupadas  

no trabalho agropastoril e pouco  dispostos a  passear com os filho, é a escola do lugar  que 

cada vez mais assume a tarefa de estender o horizonte do olhar e do afeto das crianças e dos 

adolescentes. A elas se somam grêmios e unidades sociais do próprio Concello. 

Chegamos a um quarto ciclo de vida, aquele que consolida as conquistas socioculturais 

do adolescente. Mozos e rapazas ingressam na BUP ou em cursos de formação profissional 

entre os quinze  e os dezoito anos. Nos dias de uma Galícia depressa modernizada a vida 
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cotidiana, já antes alongada da casa e da aldeia para a escola na paróquia, desloca-se dela 

para a vila e, em alguns casos, para Santiago de Compostela. Os grupos de interesse 

localizados ainda – mas bem menos - à volta de unidades familiares de afeto e trabalho, 

fazem dos jovens os pequenos novos sujeitos errantes do lugar.  

São eles os que ampliam as conquistas do ciclo anterior, ainda centrados ao redor da 

Casa e entre idas e vindas cotidianas para ela. A vida agora estende-se a um tempo diário de 

estudos e vivências na vila e na cidade. Ali onde entre Negreira e Santiago multiplicam-se os 

locais de diversão propícios ao encontro de moças e rapazes longe dos olhos de pais, 

familiares atentos e professores. Ali onde se multiplicam também, para além das iniciativas 

culturais e para escolares do Concello, alguns outros alargados espaços de interesses 

crescentes, como cursos de inglês, de informática ou de dança. E com eles deslocam mozos e 

rapazas de uma vez o lugar da vida, da casa - um local de onde se sai e ainda se retorna - 

para a vida urbana entre os múltiplos cenários de encontro, trabalho e diversão da cidade. 

Um desligamento pessoal da aldeia começa de fato aí. 

De uma maneira crescentemente diversa do que aconteceu com a vida de crianças entre 

os pais e as mães das atuais crianças, adolescentes e jovens  de agora, a geração dos jovens 

de agora – falo dos anos 80 em diante - terá sido a primeira em que moças e rapazes viram-

se  inteiramente ou quase por inteiro livres  da obrigação de ajudas complementares nos 

afazeres da casa, do quintal, dos cultivos e prados e, mais adiante, do trabalho afetivo junto 

aos adultos da casa,  como um quase adulto trabalhador familiar. 

 Se até cerca de vinte ou trinta anos atrás o adolescente da família aldeã devia aos pais 

e à sua Casa o trabalho precoce, em troca de alguns anos de “escola elementar”, agora bem 

depressa as relações se invertem. Entende-se que as famílias em condições de fazê-lo -  e 

elas são quase todas - devem ao filho ou à filha a extensão de seus estudos até o ponto em 

que eles estejam profissional e socialmente aptos para o exercício de uma atividade 

econômica gerada bem mais por meio do estudo escolar, estendido ou não até à 

universidade, do que através dos aprendizados junto ao  círculo familiar.  

A educação pública que até a pouco formava pessoas para a vida rural e a reprodução 

das aldeias, agora as prepara para saírem da casa e do trabalho camponês. Dentro do 
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tradicional regime galego de herança, desde há anos atrás os filhos que não o herdeiro da 

mellora saiam da casa paterna logo depois, ou alguma tempo após o casamento. Migravam 

para outras atividades, rurais ou não, próximas, ou simplesmente partiam para outras 

Espanhas, outras Europas ou distantes Américas. Agora mozos e rapazas saem solteiros/as e 

mais cedo. Migram para o exercício de um trabalho urbano ou para os estudos na 

Universidade de Santiago, em uma outra cidade maior da Galiza ou mesmo  - o que ainda é 

raro - para um centro de estudos superiores em outra província ou autonomia. Para onde irá 

Sabela, “a bela”, filha de Luciano e Rosa, dentro de dez ou dozes anos? 

Na fronteira entre um quarto e um quinto ciclos a vida encontra jovens “júnior”, após 

os dezessete/dezoito anos já prontos para neo-migrações locais ou regionais. Perdas afetivas 

e saídas efetivas que a família ao mesmo tempo lamenta e deseja. É quando os rapazes são 

convocados “a la mili”, um sinal público e militar de ingresso do jovem na idade adulta. A 

mesma idade que seria num passado nem tão distante, um já pleno chegar a uma vida adulta, 

quando entre os que ficaram e os que partiram como migrantes forçados para terras 

distantes, os mozos já seriam homens casados ou, pelo menos, “prometidos” e noivos. 

Quando ainda residentes na aldeia (raro), na paróquia ou na região, já eram neo-criadores de 

uma nova família que levava a uma outra casa o nome da e a fidelidade à Casa de origem. 

 Quando possível o rapaz ou a moça universitários, estudantes em Santiago, vão à 

cidade e retornam todos os dias. Mas muitos, como Sônia, dos Cambón, optam por já viver 

na cidade e retornam apenas nos fins de semana. O mesmo acontece, e com mais motivos, 

entre os/as que estudam em Vigo, A Coruña ou Ourense. Um tal tipo de vida que pendula 

entre a cidade moderna  e uma  vida voltada para fora  versus  a  aldeia onde ficaram os 

avós, os pais e os brinquedos de infância, seria impensável há muito poucos anos atrás. 

 Olhados a princípio com desconfiança pelos mais vellos, mas a seguir acolhidos como 

os arautos dos sinais de que “tudo está mesmo mudando muito depressa” em boa medida são 

os mozos e as rapazas os agentes de alguns trânsitos não tanto situados no que se faz com 

uma gadanha  entre as mãos, ou de cima de um trator, mas situados de preferência em 

territórios de fronteiras abertas a  formas de ser, de pensar e de viver a vida, dentro, ao redor 

ou mesmo já fora da Casa de aldea.  
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Cada vez mais deslocados do trabalho agropastoril, os jovens de agora pouco têm a ver 

com as mudanças operadas no campo. A não ser quando eles mesmos, transformados  em 

novos técnicos agrícolas, veterinários ou agrônomos, retornam ao agro como vetores 

profissionais de inovações. As mesmas que com os insumos da Comunidade Europeia  - e 

também as suas cotas e restrições – e mais os interesses das indústrias de equipamentos, 

insumos e serviços agropastoris invadem os verdes dos entornos das aldeias.  

Se eles configuram uma questão política e econômica no jogo de interesses entre o 

poder público, o mercado de bens do ramo e os últimos adultos camponeses, o fato é que a 

modernização dos estilos de vida nas aldeias não deriva mecanicamente dos processos e 

efeitos da modernização da agricultura e da ganderia  em Ons e em toda a Amahía. Derivam 

da associação entre ela e toda uma complexa teia de inovações culturais que a meu ver 

chegam às aldeias mais através das mãos e mentes dos jovens que ainda retornam a elas, do 

que através da televisão (bem mais de uso de adultos e velhos) ou da incipiente internet 

(bem mais de uso dos jovens). São as moças e os rapazes os que introduzem na casa, nas 

aldeias e entre aldeias, como uma complexa e nunca planejada “ação cultural”, outras  

gramáticas de valores e de motivações culturais que tradicionalmente insistem ainda em 

serem galegas – e a própria galeguicidade se moderniza aceleradamente para não se perder  

– entre mundos e modos diferenciados que saltam sobre um “ser y sentir-se español” (um 

tema sempre conflitivo e polissêmico na Autonomias), e que depressa aprende aos trancos a 

ser Comunitária”,  isto é, um alguém de um momento para o outro pertencente à 

“Comunidade Europeia”. Uma emergente e contraditória “comunidade de nações”  regida 

pela primazia do euro, e que sonha universalizar-se, sem se deixar tragar inteiramente pela 

globalização regida pelo dólar. A mesma globalização que ameaça tornar o posto de venda 

local da Mc Donald um lugar mais procurado pelos jovens em Santiago de Compostela, do 

que o Bar Paris, a  Catedral ou a Alameda.  

 Podemos ficar por aqui. Eis-nos diante de um sexto ciclo de trânsitos inevitáveis da 

infância centrada na Casa à idade adulta, que dela se afasta ao levar os jovens-adultos pós-

universitários à busca de uma vida profissional para além da aldeia. Alguns se casam e 

formam família. Mas um número crescente de mozos e rapazas deixará isto para depois, ou 
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nunca o fará. Serão os primeiros jovens que, ao em direção diversa de seus ancestrais 

próximos ou remotos, retardarão para depois um casamento, oscilaram entre efêmeras 

“uniões estáveis” ou saltitarão entre sequências de enamorados que um mozo a cada vez 

jurará amar... até o fim do ano.  

       

 
 
Nena ainda e já gaiteira. E o mozo do tambor que a olha. Algum dia adiante irão se amar? 

 

 

 

A Mulher, Matrifocal? 

 Até pelo menos duas gerações atrás, ou mesmo até uma só geração atrás – os pais de 

Luciano e ele – o grupo doméstico padrão nas aldeias era predominantemente a família 

nuclear com um número médio ou grande de filhos e filhas. A taxa de sobrevida era bem 

menor do que a dos dias de agora, e o duplo longo período das seguidas migrações 

esvaziaram casas de pais e de filhos. Assim, inúmeras residências e aldeias compunham-se 

de famílias nucleares reduzidas, com uma visível predominância de mulheres. Uma 
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emigração feminina, jovem e solteira é mais recente, é sazonal e  é dirigida mais à Europa do 

que às Américas. 

 Em Santa Maria de Ons o grupo doméstico predominante ainda é a família nuclear 

ampliada, com a presença ativa e poderosa do casal de pais do “casal de filhos”, ou de um 

deles, viúvo. Mais frequente uma mulher viúva. Eis alguns dados de minha pesquisa. 

 

grupos domésticos      número de casas 

Mãe e filha sozinhas*                   3 

Pai e filho sozinhos                   3 

Outras duplas de familiares                  2 

Grupo sororal de irmãos        2 

Família nuclear típica                             16 

Família nuclear ampliada com pais de cônjuge                         17 

Família ampliada sem pais de cônjuges                4 

* Pessoas de fato e cotidianamente residentes na casa e ocupantes ativos no trabalho ou estudo, ou já 

“retirados”. 

 

A presença ativa da mulher no trabalho de agricultura e de pecuária não é recente e não 

é decorrente de fuga de capital humano masculino. A condição subalterna da família labrega 

e a absoluta ausência de outros campos de aplicação para o trabalho feminino, desde muito 

tempo atrás somaram-se para gerar uma intensa proximidade homem/mulher nas  mesmas 

atividades do trabalho camponês. E este tem sido ao longo dos anos um dos padrões mais 

característicos do modo de vida galego, como vimos já mais de uma vez.  Desde tempos 

tidos como muito antigos, vestida de negro a mulher camponesa trabalha com os homens e, 

via de regra, trabalha como os homens. A não existência de um rico e complexo artesanato 

camponês, e o quase absoluto desaparecimento dele em muitas aldeias pode ser também uma 

decorrência de uma ocupação intensa da mulher nos trabalhos da casa e da produção 

agropastoril. Não haveria tempo diário disponível para uma atividade própria a artistas e 

artesãos domésticos em toda uma vasta região da Espanha. Ali onde até poucos anos não 

havia igualmente mercado local e regional para produtos artesanais, fora raros casos e, de 
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modo geral, para objetos e equipamentos funcionais. O próprio turismo de galegos, 

espanhóis e estrangeiros é recente, e quase todo ele concentrado em Santiago de Compostela 

e em vilas turísticas de beira-mar
40

. 

A tradição da “mellora”  é ainda relativamente vigente e, como direito costumeiro, é  

bastante antiga. No período de dispersão familiar via casamento, ou via a busca forânea de 

trabalho fixo ou sazonal, ficam na casa o casal “dono” da propriedade e mais o "fillo 

mellorado”, junto com ao lado de irmãos ainda moços e filhas solteiras. O filho da “mellora” 

era, por costume, o primogênito. E era muito raramente uma mulher.     

De passagem é preciso ressaltar que  até hoje, de modo diferente de como começa a 

aumentar bastante nas cidades, as separações de casais são ainda raras. Por vários anos elas 

chegam a ser inexistentes em várias aldeias da comarca. Isto, claro, quando referido às 

famílias aldeãs e, não, às neo-residentes. Um dos traços mais marcados da cultura aldeã  - e, 

isto sim, importa como valor cultural - é a persistência da matriz familiar mesmo quando o 

marido, migrante estável  ou sazonal, vive fora da aldeia. 

Nos últimos anos em quase toda a Galícia e até mesmo nas regiões mais tradicionais há 

desde um crescente descenso demográfico. A tendência de agora é composição do grupo 

doméstico com dois a três  filhos por casal,  e depressa tende a oscilar para algo  entre um e 

dois filhos. 

O estudo agora prolongado dos filhos e a tendência geral de rapazes e moças buscarem 

trabalhos urbanos em vilas e cidades, ao lado da migração de famílias completas para elas, 

esvazia depressa a aldeia tradicional, assim como a unidade familiar de produção. Em 

muitos casos ela tende a ser entregue: à família do filho “mellorado”; a ele e ao casal de 

pais-donos ou o pai/mãe vivos; a um casal nuclear com seus filhos, sem outros adultos na 

propriedade. Em qualquer dos casos, a posição familiar da metade feminina, sobretudo no 

caso das mulheres casadas e plenamente ocupadas nas atividades da casa e da agropecuária  

é de uma quase igualdade com relação à metade masculina. 

                                                           
40

 Tenho comigo um precioso exemplar de um livro-revista publicado em 1999 pelo Concello de Brión, como uma 

“unidade temática”. Ele se intitula os ofícios e foi elaborado pelo IES Espáris de Viceso e o CEIP de Pedrouzos. nele são 

arrolados os antigos ofícios típicos das aldeias, alguns deles já enunciados por mim páginas atrás. Alguns depoimentos 

de extremo interesse foram escritos e provém das últimas artesãs ainda vivas e precariamente ativas em seus ofícios. 

Uma Maruja Becerra de Vilar, aldeia de Viceso; uma Hermina Pías Crespo, também de Os Anxeles; um Isidoro Casal, 

de Bastavaliños, em Bastavales; uma Amélia Cajuso (a mãe de Manolo) de Fonteparedes, em Ons. 
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É preciso levar em conta que sendo a “mellora” uma escolha preferentemente 

masculina, porque o atribuir o controle “de feito” da propriedade a uma filha casada,  

significa dividi-la com um esposo-genro, mesmo que parente ou “vecino”.  

A repartição dos encargos cotidianos do trabalho tende a ser algo  injusto para com a 

metade feminina. Pois aqui também uma dupla jornada é ainda bastante marcada. E na 

Galícia  como em toda a Espanha os bares locais são lugares do encontro de homens, que 

após a jornada camponesa de trabalho diário reúnem-se em círculos de onde a mulher é 

excluída, não raro durante tempo do fim do dia  em que de modo gera, as mulheres adultas – 

e muitas velas da casa estão trabalhando, até mesmo durante parte da noite.  

Um antigo e novo fato na rotina da casa e da propriedade tende a atualizar o papel 

protagônico do par de pais-donos velhos, mesmo quando já retirados  do trabalho ativo na 

agropecuária. Isto acontece com as famílias em que os filhos migram todos para o estudo ou 

o trabalho extra-aldeia, deixando nela o par de pais ou a mãe viúva (homens morrem mais 

cedo também na Galícia), como residentes únicos e guardiães do patrimônio familiar. A casa 

“abandonada” é cada vê mais reformada para tornar-se uma espécie de refúgio de recreio dos 

“dias festivos”, e também o lugar cerimonial do reencontro dos parentes-familiares dispersos 

por perto, ou por mais longe.  

Uma franca tendência opõe nas aldeias dois pares de habitantes desiguais na origem e 

no destino: o casal residual de velhos deixados ficar na aldeia versus o neo-casal sem filhos 

ou com filhos pequenos que optou por vir morar em uma casa reformada, ou em um 

condomínio “na aldeia”. Tendência esta comum e crescente em Brión.   

De outra parte, filhas solteiras, adultos ou já velhos entretecem junto com uma vella 

mãe-viúva os fios e elos da fração feminina fortemente afetiva em torno à qual a cozinha da 

casa ainda aquece, nem que seja em fins de semana e/ou em dias festivos os laços dos afetos 

de um grupo familiar, que com o tempo deixou de ser um grupo doméstico.  

Eis uma tendência em que as aldeias galegas repetem o que se passa em inúmeros 

outros rincões de todo o mundo. Filhas e filhos estudam, empregam-se nas vilas e nas 

cidades;  mudam  da aldeia;  casam fora e cada vez mais com “gente de fora”.  Pais velhos 

ficam. No mais das vezes o pai morre antes e deixa a esposa, velha-viúva, não raro 
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acompanhada de um fillo da mellora ou de uma ou duas filhas solteiras que compartem a 

casa e a aldeia ou, em famílias mais modernas e emancipadas da tradição camponesa, 

trabalham também fora e convivem em  casa as horas fora do trabalho. 

 

Trabalho, ofício, emprego, negócio 
 

 Nas aldeias do passado antigo e próximo - tal como os avós de antes contavam aos 

avós de agora, e tal como os avós de agora lembram ao contar aos netos - ou se tinha uma 

propriedade e se era um señor; ou se tinha um trabalho, e se era um labrego;  ou se possuía 

um ofício e se era um cantero, um sastre, um albanil. Nos dias de agora depressa somem os 

ofícios, aumentam os empregos e as carreiras longas e, a cada dia mais, apenas os adultos e 

os velhos sustentam o trabalho com a terra. O que os netos contarão aos seus netos, um dia?  

Amélia narra casos para falar sobre isto. Conta-os a mim, mas conta  para Manolo e 

Oscar Cajuso, presentes na cozinha onde conversamos, ouvirem também. Manolo foi à 

escola o bastante para tornar-se um professor. Amélia ao seu tempo conseguiu chegar até a 

4ª. Série na escola. O pai fora um agricultor, mas o marido não. Tinha um ofício; ele era 

sastre, um alfaiate de profissão, nos tempos em que esta era uma ocupação imprescindível. 

Morreu cedo e deixou filhos pequenos. Amélia relembra o sacrifício para fazê-los seguirem 

estudando, Manolo já vivia em Santiago aos onze anos. 

 Por um momento ela cala a narrativa e passa nos dois lados do rosto, subindo do alto 

dos lábios aos olhos as costas das duas mãos. Um gesto rápido e bem rústico, desses que as 

mulheres da terra ainda fazem e as da cidade evitam. E faz suspiro para controlar o desejo 

das lágrimas, ou para dizer que a história segue adiante e já não será assim tão triste. Um 

pouco antes, vindo do campo, quando ia lavar as mãos antes de entrar na casa, e depois de 

haver guardado a enxada, como ela viu que eu as olhava, mostrou-me para eu ver de perto as 

duas mãos. Mãos curtas, os dedos pequenos e levemente deformados, duros, alguns, com 

calos na ponta, onde há muitos anos a madeira dos instrumentos do trabalho roça a pele. 

 Volto alguns passos atrás. Havia no passado, para além dos serviços rotineiros da 

casa, os labores do trabalho (como o do camponês) e do ofício (como o do albanil). 

Entende-se como trabalho a atividade produtiva dirigida à agricultura e/ou à pecuária, e 
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exercida desde o passado por homens e mulheres. Entende-se por ofício o exercício de uma 

ocupação local de algum modo especializada, de cuja atividade econômica exclusiva ou 

consorciada, vive uma pessoa ou uma família, em geral desobrigadas por inteiro ou em parte 

do trabalho agropastoril. Eram ofícios comentados no passado das aldeias: o canteiro, o 

albanil, o sastre, o ferrero, o carpinteiro, o sapateiro. E outros que lembrei de passagem 

poderiam ser mais raros e ainda mais especializados. Assim, exercidos fora do domínio das 

aldeias - ainda que raros de seus praticantes pudessem morar em uma delas - havia no 

passado e definham agora.   

O trabalho profissional, tal como pensado desde alguns anos, é hoje quase 

exclusivamente derivado de uma profissionalização de esfera profissionalizante através de 

cursos técnicos ou universitários. Não são muitas as pessoas nesta situação em Ons, mas o 

seu número aumenta, se acrescentarmos os homens e mulheres com carreiras de magistério, 

professores da BUP ou da EPG. Há por toda a parte o que poderíamos chamar de  trabalho 

profissional-proprietário, situado também dentro ou, mais ainda, fora dos limites das aldeias 

e não ligado à terra, como o que exerce o dono de um bar em  Ons, ou de uma loja em  

Pedrouzos,  Santiago ou Negreira. 

 Benigno é um agricultor-proprietário. Ele e sua esposa preservam um trabalho 

realizado por inteiro nos limites de uma “explotación familiar, como o velho Pepe Cambon e 

as várias pessoas de sua família, como Romariz um fillo da mellora e seus pais,”. Juan, o 

albanil de Salaño Grande é um dos últimos homens a exercer um ofício entre os seus 

vecinos de aldea e de paróquia. Manolo Cajuso e Xosé Ramon são professores e, à diferença 

dos outros, considera-se que possuem uma carreira profissional de fato e “de pôr vida”. 

Assim como Luciano exerce um trabalho profissional no emprego que envolve também uma 

carreira, no Concello de Brión. 

 Ao se considerar com tais olhos a dinâmica das mudanças sociais, assim como elas se 

dão a ver na vida real das vecinos, é possível compreender a evidência de como 

deslocamentos geográficos, de aldeia-vila para a vila-cidade, acompanham os deslocamentos 

ocupacionais que os provocam e convocam. Jovens-adultos e jovens filhos e netos de aldeias 

de Ons, ao saírem de lá para Negreira, A Baña, Santiago, Vigo, A Coruña ou Ourense 
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estendem e especializam os seus estudos, o que lhe abre portas para carreiras francamente  

urbanas. Ou, mais raro, carreiras “tecnológicas” voltadas ao campo. O mesmo destino 

distante da aldeia traça os rumos dos que fazem cursos profissionais nas cidades, ou os que, 

felizes em suas “oposicións (concursos públicos), ingressam em uma carreira de feito, em 

alguma instância do poder público. 

Restam como a fração ocupacionalmente ativa das/nas aldeias os agricultores e as amas 

da casa. E elas bem sabem que representam a última geração de pessoas que ainda povoam 

de vida familiar ativa e tradicionalmente vicinal as corredeiras, as aldeias e os campos da 

Galícia. 

Porque os que exercem ofícios profissionalmente seguros como Juan, o albanil, um a 

um abandonam as aldeias em busca de vilas e da cidade? Ele mesmo – que ainda reside em 

uma aldeia oferece respostas: 1ª. Porque são cada vez mais raros os profissionais 

completamente autônomos e independentes de patrões e de equipes, tais como ele, os que 

trabalham por conta própria e podem criar os seus calendários e horários.  2º. Porque a fonte 

de trabalho profissional em seu nível é cada vez mais rara no âmbito de aldeias, e é cada vez 

mais ampla nas vilas e cidades, embora ali a concorrência seja também bastante maior.  3º. 

Porque quase todos os velhos “oficiais” estão hoje “retirados” - estão afastados de seus 

ofícios - e  novos ofícios  são agora ocupados por um número sempre crescente de jovens, 

em maioria empregados por firmas de construção ou de reparos, e cujas aspirações de vida e 

construção de famílias têm muito mais a ver com as cidades do que com o universo nuclear 

das aldeas. 

 Mas ao falar de seu próprio caso, Juan reconhece vantagens no viver ainda em Salaño 

Grande. É um albanil de estilo clássico, mas atualizado e reconhecido como muito 

competente. Soube preservar estilos técnicos de trabalho ainda necessários nas aldeias, mas 

incorporou à sua prática o saber técnico de um pequeno construtor de casas modernas, hoje 

levantadas ou restauradas tanto em Santiago quanto em Negreira, ou mesmo nas aldeias. Ele 

se reconhece um homem de uma vida aberta “ao novo”, tal como insiste em dizer, dando 

como um exemplo que partilhamos, a sua atenção para com os acontecimentos do futebol  

na  Espana, na Europa e em todo o mundo. Este foi ao longo de várias ocasiões o tema 
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dominante de nossas conversas em sua casa ou no Bar do Ruso. Mas Juan preserva um 

substrato de valores e idéias tipicamente aldeões e, neste sentido, aproxima-se de Manolo 

Cajuso e de Pepe Cambon (o filho). Socialmente ele habitou as aldeias e os limites de sua 

experiência cotidiana vão até Negreira. Lá, além de serviços profissionais, ele e a esposa 

vendem ovos das galinhas que criam. Pois na casa de grandes quintais e nas leiras de milho 

e no prado que lhe tocaram por herança, ele acrescentou aos ganhos do ofício de albanil as 

economias domésticas e os pequenos ganhos de quem pode criar duas vacas, um casal de 

porcos e uma pequena quadrilha de galos e galinhas. 

 Como são ainda raras as mulheres adultas e, sobretudo, casadas, que vivem nas 

aldeias e saem para realizar fora delas os seus ofícios, carreiras ou empregos, observo que 

entre os homens - solteiros e, principalmente, casados - o exercício de seus ofícios e a 

dispersão de vecinos  com empregos e trabalhos entre a vila e a cidade – sendo Santiago a 

única alternativa até agora para os de Ons -  produzem um efeito de pequena migração 

diária. É o que ocorre com Manolo em Boiro, com Cambón na FEIRACO, COM Xosé 

Ramon em A Baña. Assim, ao lado dos filhos e filhas que cada vez mais se ausentam todos 

os dias, ou vivem em uma “residência fora”, para adiantarem além de Brión os seus estudos, 

saem diária ou mesmo ao longo de toda uma semana, em número crescente os maridos e pais 

de filhos para quem um trabalho ou emprego assalariado compensa mais do que o trabalho 

agropastoril na finca, junto à unidade doméstica. De sorte que restam em casa as mulheres, 

as mães, as  esposas e as noras , entre “ama de casa”, como Rosa e Angelita, ou como 

também agricultoras ativas, como Mercedes.  

 Se há uma real ou ilusória matrifocalidade na casa e na Casa galegas, ela por certo 

tem um dos seus pés nesta tradição de mulleres que estão e permanecem, física, social e 

metaforicamente na casa de aldeia. Enquanto os homes partem para perto ou longe dela. 

Partiram/migraram aos bandos no passado, deixando o País quase todo entregue aos velhos, 

às mulheres e aos filhos. Partem para longe e por bastante tempo até hoje, pois embora 

praticamente tenha se esgotado o ciclo de migrações para as Américas, ele continua sendo 

significativa em direção a outros países do Norte da Europa, ou mesmo para cidades-polo de 

regiões mais “desenvolvidas” da Espanha.  Partem para perto e retornam semanalmente ou, 
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com bem mais frequência, em todos os começos de noites. No entanto, essas fugas 

cotidianas de qualquer maneira esvaziam das aldeias  a força de trabalho de homens adultos.  

Ainda que sejam filhos homens em maioria os sujeitos da “mellora”, são as mulheres 

que acendem e alimentam com o seu duplo trabalho e o seu afeto, o calor das lareiras, o fogo 

dos fogões e a alma da casa e da Casa. Entre os jovens, a menos que eu muito me engane, 

vejo que são as rapazas, bem mais do que os mozos, as pessoas menores que com poderes 

culturais crescentes ditam o tom do lugar. Tal como observei também em povoados e em 

pequenas aldeias do Brasil e do México, quando elas saem para o estudo ou o trabalho 

“fora”, são elas, mais do que os seus irmãos, aquelas que trazem de volta as pequenas 

novidades e inovações que acabam por criar raízes no lar. Da casa-dos-pais,  de que um 

pouco mais tarde cada vez mais jovens sairão de uma vez, já casadas ou ainda solteiras. Os 

mozos que saem costumam retornar de tempos em tempos. E voltam bastante mais distantes 

e também indiferentes do que as rapazas suas irmãs.  

São, repito, até hoje, raras as casas em que homens adultos vivam sem esposas, a não 

ser, quando ainda há, algum fillo da mellora. As esposas aldeãs são mães e são, vimos, a 

guardiãs da ordem interna do reduto da casa, um lugar em que homens “mandam”, mas onde  

na verdade elas governam, ou mesmo “reinam”.  Em muitas casas a metáfora de um “rei”, 

chefe do estado e de uma “primeira ministra”, chefe do governo, não é bem exata. Mas 

também não é inadequada.  

Fora do trabalho e dos bares de perto, os homens reinam nas salas ou nas barras,  Mas 

sabemos que não são elas, mas as cozinhas, o lugar do lar onde a vida cotidiana de verdade 

acontece. E quando ela se desloca da volta do fogão e da mesa da cozinha para as poltronas 

da sala ao redor de um aparelho de televisão maior e mais moderno que o da cozinha, 

estamos passando da casa de aldeia para a casa na aldeia.  

Quando vellos e jubilados, vimos que o homem e a mulher seguem ativos no trabalho 

enquanto podem. Ambos e quase por igual  lidam com o gado e as plantas. E a avó, mãe da 

esposa ou sogra, lida com a casa às vezes mais do que a própria filha casada ou a nora, 

sobretudo quando ao acaso elas já trabalhem fora. Quando mais vellos e sem forças para a 

lida da explotación, a mulher convive ainda com muito que fazer dentro da casa, enquanto o 
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marido encontra cada vez menos algo em que os seus saberes se apliquem. Apenas quando 

muito velha e já sem forças e condições para os afazeres caseiros, uma mulher “da casa” 

deixa de exercer qualquer função ativa nela e se reconhece de fato “jubilada”, no duplo 

sentido da palavra.      

 Mariinha, Ana e Isabel, a quem carinhosamente chamo: “as irmãs da Torre de 

Altamira”, assim como outras jovens professoras são os pioneiros exemplos de mulheres 

cujo trabalho urbano as rouba também de casa todos os dias. Uma convocação que acelera 

em pouco tempo a oferta de empregos, trabalhos e carreiras nas cidades para as rapazas e a 

mulleres adultas com formação profissional universitária ou técnica, conspira de forma ainda 

mais radical contra a preservação da integridade doméstica da família aldeã proprietária de 

explotacións rurais, como uma típica unidade camponesa de residência, afeto e trabalho 

cotidiano.  

Manolo Cajuso, Cambon filho e outros quantos homens das aldeias de Ons que ainda 

trabalham nas fincas todos os dias, ou que já as deixaram  em nome de algum trabalho fora 

de Brión, acreditam e me dizem, tomando como exemplos eles próprios e, mais ainda, suas 

filhas e filhos, que a unidade camponesa tradicional de Galícia deverá ser encerrada na 

geração deles próprios.  

Cambón, o mais adepto em Ons das modernizações do campo antevê, em pleno ano 

do “Quinto Centenário da Conquista de Américas”, o tempo próximo em que os prados e 

as leiras de cultivos onde nos encontramos tantas e tantas vezes, estarão vazios de pessoas. 

Como comentei linhas acima, os vellos e as vellas que até hoje vejo curvarem os corpos 

sobre a terra, estarão merecidamente dentro de casa, “jubilados” e jubilosos. Os adultos, 

marido e mulher, viverão do trabalho do “homem da casa”, ou do trabalho dos dois. E os 

filhos partirão para perto ou longe cada vez mais cedo. Primeiro em direção ao estudo e, 

logo após, em busca de um  - cada vez também mais difícil - emprego, trabalho ou carreira 

profissional. Máquinas de empresas contratadas para tanto virão fazer algum dia os 

trabalhos que deram à Galícia, ao longo dos séculos, o seu rosto de um “País” 

generosamente verde e fecundo, onde de um lado e do outro de qualquer estrada seria 
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sempre possível e fácil ver homens e mulheres, de xovens a vellos, às voltas com as armas 

mansas dos ofícios aldeões e camponeses.  

 

Do quê se é, quando se é daqui? 

 
O homem do campo, o agricultor de pequena escala, o proprietário individual ou 

familiar de uma explotación, o camponês galego, o  labrego de uma Galícia anterior, seja ele 

um não-proprietário (comum no passado), ou um dono de “finca” familiar (comum no 

presente), se reconhece de modo geral como um alguém que vive em – quando então será 

também um aldeão, segundo os termos desta pesquisa – e trabalha em uma pequena 

pluralidade de espaços de natureza socializados, ou tornados também lugares do mundo de 

uma sociedade e de uma ou de algumas culturas.  

Ao falar de si mesmo; ao dizer a outros que não “daqui” quem ele é; ao traçar esboços 

ou um perfil mais acabado de sua identidade, ele pode reconhecer-se como um morador, um 

vecino, um residente de um lugar: “Lugar de”, “Lugar de Abaixo”. São nomes comuns e, 

como “Lugar de Igrexa”, às vezes aparecem escritos em azulejos  em alguma parede de 

pedra. 

Como uma pessoa de um lugar, ele se reconhece como alguém de uma Casa (escrevo 

com inicial miúscula0 existente em uma aldea. A Casa, cujo título de reconhecimento 

público pode preservar o nome de um outro, de uma família antecedente   que não a dos 

moradores atuais, pode também receber também o apelativo simples do chefe-de-família 

residente atual: “A Casa Almeida” ou “A Casa de Manolo”. Mariano, de Ames, gosta de 

colecionar nomes de aldeias galegas. Gastará muitas cadernetas com os nomes antigos e 

atuais de unidades domésticas de povoações: aldeias e lugares são muitos mil entre as terras 

entrecortadas de infinitos caminhos do Reino da Galiza. 

Um velho ou uma pessoa adulta se reconhece: a) originário de uma descendência 

antiga, proveniente de uma aldeia, ou de aldeias próximas ou não; b) originário de uma 

família – um grupo doméstico reunido em sua casa – sempre residente na mesma aldeia, ou 

proveniente de uma outra aldeia da mesma paróquia, ou de uma outra próxima ou distante;   

c) um alguém morador em uma aldeia, sozinho, com um cônjuge ou com sua família 
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nuclear, completa ainda, ou já com integrantes fora da aldeia de residência atual; d) um 

alguém que possuindo ainda casa e/ou finca em uma aldea, já não mais vive nela, 

compreendo sobretudo a finca, a explotación como local de trabalho  - quando já então vive 

em uma vila ou cidade próxima - ou como lugar de referência afetiva e identitária. 

A aldea é ainda e  de modo geral um sinônimo de local de  trabalho  e de local de vida: 

um lugar de casario. Fração de uma paróquia, como vimos já, ela se opõe aos montes que a 

cercam, lugar de natureza apropriada pela aldeia, assim como a outros lugares de natureza, 

como o mar ou as montanhas. De outra parte, ela simbolicamente opõe-se à villa, a pequena 

cidade, que social, econômica, jurídica e politicamente, através do Concello, absorve e de 

maneira crescente, invade a paróquia e as suas  aldeas. 

Se a aldeia e as casas de seu caserio fundam em um  “ali”, como um  lugar de presença 

fortemente concentrada de vida social e cultural, elas se estendem também às terras de 

lavoura e aos prados, lugares de natureza submetida aos ciclos do trabalho. Também os 

montes, propriedades hoje comumente familiar ou pessoal, mas tradicionalmente possuídos 

por vecinos da aldea são parte delas e quase sempre configuram o seu limite territorial. 

Assim, uma pessoa é de um lugar, de uma aldeia, mas nunca do prado onde trabalha ou, 

menos ainda, do monte, fração ainda natural e já cultivada de terras e, sobretudo de árvores 

possuídas por uma pessoa (raro), família, parentela, grupo de vizinhos ou mesmo uma 

comunidade. 

Para além da aldeia, um poboador, um vecino  - mas não um comprador forâneo de 

uma casa na aldeia, mas já não mais da aldeia, a menos que ele se sua família se integrem 

organicamente na vida cotidiana da aldeia - uma pessoa e um grupo doméstico, assim como 

uma comunidade aldeã de vecinos são também povoadores de, moradores em e  atores 

sociais de  uma paróquia.  

Pois ser de uma aldea é pertencer à paróquia que - religiosa e administrativamente - a 

circunscreve. Uma paróquia não é um lugar, ela está em um lugar social tornado real através 

da existência de um círculo de aldeas. No mínimo de um par delas. Assim como as aldeias 

estão em e são de uma paróquia, a paróquia “é” o conjunto de aldeias que a configuram. E 

ela possui a sua sede em uma das aldeias que a compõem. 
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Os homens e mulheres das aldeias identificam-se a quem lhes pergunta de onde são, 

respondendo com o nome de sua paróquia, de sua aldeia, ou de sua aldeia em sua paróquia. 

Apenas quando se insiste ou quando percebem que falam com alguém muito “de fora”,  

dirão que são ou moram em um Concello, dizendo o seu nome: vivo em Brión..  

Quando um aldeão  já “migrou”, a sós, em casal ou com a família, para uma vila 

próxima ou para uma cidade mais distante, ele tenderá a dualizar a respeito de quem é e 

onde vive. Ele é de uma aldea-paróquia e vive em uma vila ou cidade.  Creio que os adultos 

jovens, os jovens estudantes e as crianças já nascidas em villas ou na cidade, serão os 

primeiros galegos em quem a identidade pessoal exclui a aldea-e-paróquia e as substitui 

pelo lugar social cujo território mínimo será a vila e, o maior, a cidade. Aqueles serão, como 

em outros locais do mundo, os lugares extra-aldeia onde uma pessoa jovem nasceu, onde 

vive com a sua família, e de onde ela afinal se sente parte, entre ser ainda  galega e já 

espanhola ou, no limite extremo, “comunitária”. Pois ouso imaginar que em tempos de 

instauração da Comunidade Europeia poderá vir a acontecer uma crescente transferência de 

lócus identitário. Ser comunitário talvez aos poucos amplie um sentido tornado mais 

regional do ser espanhol, desde um ponto de vista europeu. Por sua vez este qualificador – 

tranquilo para os madrileños, Castellanos e extremeños, menos tranquilo para catalanes e 

menos ainda, para galegos e, sobretudo, bascos - tenderia a apresentar-se como o 

fundamento social e político de uma complexa identidade, deslocando o ser galego para uma 

simbólica e afetiva dimensão de valor simbolicamente cultural.   

Entre os mais jovens, os topônimos da paróquia e da aldea tenderão a recordar uma 

espécie de indicador de origens e de continuidades e contiguidades de histórias e memórias 

familiares. O retorno periódico ou sazonal a uma casa antiga e ainda preservada na aldeia 

dos avós, ou, no limite, as lembranças de un vello e finado pai, ou um bom álbum de família, 

auxiliarão na salvaguarda de uma desejada identidade clânica ou familiar, traduzidas em 

frases como: “durante minha infância vivi em Logrosa”; “meus pais viveram em Pazos”; 

“minha família era de Salãno Grande, em Santa Maria de Ons, Brión"; “os meus avós e os 

mais antigos de minha família vieram de Os Ánxeles; meus ancestrais parece que foram de 

uma aldeia cujo nome não me lembro mais, em alguma paróquia de Santa Comba".  
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Podemos recapitular algo. De todo o conjunto de categorias culturais do “de onde 

somos”, existem dois apenas, e eles são desdobráveis em outros dois, bastante marcados 

ainda entre as pessoas das aldeias. Eles são: a família, as pessoas da casa, - da família 

nuclear, do grupo doméstico residente atual na casa - e vecino, o vizinho. 

A idéia de família desdobra-se entre: a. A família nuclear de origem do marido ou da 

esposa; b) A família-na-casa, a família nuclear composta de marido-esposa-e-filhos, ou esta 

unidade afetiva e efetiva mínima acrescida de outros familiares ou parentes, como um grupo 

doméstico; c) a família nuclear dispersa, nome de que me valho para traduzir uma tendência 

ancestral e atual na Galícia, quando os componentes da família nuclear não convivem em 

uma mesma casa de uña mesma aldea. Porque os pais de antes migraram para outros países, 

ou porque os filhos de agora saem cada vez mais cedo da casa e da aldeia em busca de 

estudo ou trabalho “fora”.  

A família de uma casa aldeã expande-se por igual, na parentela. A rede de parentes 

consanguíneos e afins, que constituem ainda hoje na Galícia uma complexa comunidade de 

parentes, entre ancestrais vivos ou mortos, e colaterais com uma marcada presença na vida 

de pessoas e de grupos ligados por um ou mais de um sobrenomes partilhados em comum.  

Como identidade de referência, pelo menos entre os mais velhos as pessoas das aldeias se 

reconhecem mais desta parentela nominada do que de uma fração sua, como uma família 

nuclear e/ou o conjunto doméstico dos residentes atuais em uma casa na aldeia. 

Vecinos são os de uma aldeia e, no limite exterior, os de uma paróquia. Como o nome 

“paroquiano” não é usado, da mesma maneira como raramente se utiliza em galego o termos 

“aldeão” - ao qual recorro aqui e ali - a palavra vecino recobre as duas dimensões por igual. 

Claro, existe uma proximidade relacional algo maior entre os vecinos de aldeia, mas será 

preciso lembrar que concellos e, mais ainda, paróquias próximas são também o tecido de 

fios e tessituras de parentesco. De qualquer maneira, pessoas e grupos domésticos se 

reconhecem vecinos da aldeia através de o serem de paróquia.  

As cartas dos galegos “americanos”, as memórias dos que se foram para longe ou para 

perto, por toda a vida, por muitos anos ou por algum tempo, são quase sempre lembranças de 
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paisagens, cenas e personagens de aldeias e de paróquias. Vários tristes poemas de Rosalia 

de Castro que o digam. A Galícia de antes é vivida desde a aldeia e é lembrada através dela.  

Destarte, é possível pensar um sentido interior de uma biografia-de-uma-vida que vai 

da casa à aldeia e à paróquia. Isto é, da família de feito à comunidade social de feito. 

Territórios íntimos de vida e rito onde estão, são e vivem os parentes e vizinhos com quem 

se vivem as trocas de bens, de serviços de símbolos, de afetos e de sentidos ao longo da 

trajetória de uma vida cotidiana, e de parte ou mesmo do todo de uma “biografia de vida”. 

Entre esse lugar afetivo e transacional das relações efetivas entre o aldeão/camponês e 

a natureza, e entre tipos próximos de atores sociais e os domínios sociais e naturais distantes, 

aqueles de um sentido exterior de uma vida aldeã e camponesa, é preciso estabelecer o 

domínio de dereito que, por igual, vai de casa à paróquia e estabelece as relações entre 

parentes-e-vecinos de feito e os de dereito: pessoas do lugar, mas já não mais nele, parceiros 

sociais mas não mais do correr da vida cotidiana, embora afetuosa e vivencialmente 

presentes na memória “dos que não mais estão ali”, entre os dias e os tempos dos momentos 

de todos os dias. No entanto, migrantes, errantes, vagantes que uma vez entre muitas, ou 

todas as vezes, quando isto é possível, retornam “aqui”, entre os pequenos e os grandes dias 

festivos, ou os dias de alguma marca familiar relevante, como o aniversário de uma nai. E 

este será o grande valor de tais dias: trazer-de-volta os de longe, ou pelo menos os de perto, 

e uma vez mais recoloca-los em seu lugar devido: aqui em nossa aldea, entre os que ficaram 

na aldea e os que se foram, sem nunca deixarem de ser da aldea. 

 

Bichos, homens, almas: notas breves 
 

 Não quero estabelecer aqui rascunho algum de uma antropologia cognitiva. Trago 

algumas anotações de campo e de leituras sobre como fragmentos de uma cultura labrega, e 

a aldeã e gandeira de hoje, elaboram sistemas de classificação de ordens e relações de/entre 

os seus seres e os seus símbolos. Com o espírito de uma quase antropologia semiótica e 

semi-poiética da vida rural cotidiana, estou interessado em compreender como as pessoas 

das aldeas de Santa Maria de Ons movem-se pelos e entre os mundos de vida e de trabalho 
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que cotidianamente constroem, quando os vivem , quando os representam e quando se 

representam neles e através deles.             

 Assim sendo, a partir de minhas próprias vivências de campo, das entrevistas feitas 

com mulheres e homens de Ons e adjacências, e também das leituras de livros sobre as 

histórias e as culturas da Galícia rural, penso que poderia estabelecer uma primeira 

aproximação a respeito de como os seres essencias da vida cotidiana são pensados e são 

percebidos em suas diferentes interações com os atores humanos em suas mais diversas 

dimensões. Não apenas os seres humanos, atores de um feixe de “concretas” práticas sociais, 

mas aqueles que com eles convivem, entre uma vaca e uma alma. Afinal, mesmo não sendo 

culturalmente interativas, como as vacas, ou “fisicamente” presentes, como as almas, elas 

repartem com os vivos não apenas os seus imaginários, mas boa parte de seus momentos de 

cada dia, entre o leite e a prece. 

 Assim sendo, minha semiologia dos gestos e dos dias deverá ir do cotidiano do 

trabalho agropecuário aos momentos festivos e rituais responsáveis por suas rupturas. E 

como um primeiro exercício em rascunho procuro estabelecer aqui aproximações e 

distanciamentos correspondentes entre os seguintes seres: os animais; os humanos vivos; os 

humanos mortos e seres a eles associados; os seres santificados. Assim, se sairmos do mais 

local em direção ao mais abrangente, ao mais universal, teremos algo mais ou menos assim. 

 

Bichos Humanos Vivos Humanos mortos e 

outros 

Seres Santificados 

Animais domésticos da 

casa e da família: 

animais domésticos e 

domesticados, como 

propriedade de uma 

pessoa da família (um 

gato, um cão) ou de 

família como um todo: 

animais individualizados 

e nominados versus 

animais coletivizados e 

não-nominados. 

 

 

 

Pessoas da casa e da 

família: Pessoas 

residentes na casa e na 

aldeia, incorporadas ao 

grupo doméstico por 

razões de afeto e trabalho 

e, na imensa maioria dos 

casos, considerados como 

de família, por laços de 

sangue (parentes 

consanguíneos) ou por 

laços de afinidade 

(parentes afins). 

Familiares mortos da 

casa e da família: mortos 

familiares reconhecidos 

como ascendentes ou 

ancestrais, geradores da 

família tronco e da Casa, 

ou parentes colaterais 

falecidos. Aqueles por 

quem se põe “luto” e que 

ocupam no cemitério 

local um lugar de 

propriedade familiar. 

Almas de mortos da Casa 

e da família. 

Padroeiros e protetores 

da casa e da família: 

Santos padroeiros e/ou 

nominadores de pessoas 

da família. Santos ou 

outras entidades 

celestiais compreendidas 

como padroeiras 

preferenciais da Casa e 

da família como uma 

entidade social religiosa. 

 

 

Animais possuídos em 

mancomum, raros hoje 

Pessoas moradoras na 

aldeia “de feito” ou “de 

Os falecidos aldeões em 

geral enterrados no 

Santos ou outros seres 

sobrenaturais tidos como 
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em dia. 

Raros gatos e cães do 

lugar, sem possuírem 

donos ou protetores 

definidos. 

dereito", mas 

reconhecidas como de 

aldeia através de suas 

relações de parentesco, 

mesmo quando residentes 

fora. Os sujeitos que 

compõem uma parcela de 

história familiar de aldeia 

+ os “vecinos” com quem 

se cruza e se convive ao 

longo da vida cotidiana. 

 

cemitério da aldeia; 

aqueles em nome de quem 

os parentes não 

familiarizados e os 

vizinhos celebram juntos 

momentos de memória. 

Almas e seres vagantes 

aparecidos na aldeia, em 

um dos seus lugares. 

especialmente patronos 

de uma aldeia específica, 

ou de um círculo 

particular de parentes de 

uma aldeia ou de várias, 

mas sempre ritualmente 

concentrados em uma 

aldeia para efeitos de sua 

celebração. 

 

 

Seres de esferas do 

mundo natural, tornados 

domesticados ou Animais 

silvestres entendidos 

como criados ou 

existentes à volta de um 

círculo de aldeias de uma 

paróquia próxima. 

Entre os domesticados, 

estão aqui mais os dos 

prados (ovelhas) do que 

os da casa. 

 

Pessoas de fato ou de 

direito reconhecidas 

como havendo nascido ou 

sendo de feito moradores 

incorporados a uma 

paróquia. Fregueses. 

Parentes, vizinhos de 

aldeia ou paroquianos 

tidos por cotidianamente 

participantes de uma 

mesma cultura e uma 

identidade partilhada. 

Fregueses paroquiais, de 

que em geral são 

excluídos os neo-

moradores forâneos de 

condomínios ou de casas 

residenciais, sem relações 

com a vida cotidiana de 

aldeias e de paróquias.  

 

Mortos familiares e/ou 

vicinais do âmbito da 

paróquia. Outras pessoas 

falecidas especialmente 

cultivadas por algum 

dado de importância em 

vida. 

Almas, aparições ou seres 

fantásticos de crença e 

abrangência mais ampla: 

tópicos de Galícia no seu 

todo. 

 

Santos padroeiros ou 

outros imaginados seres 

sobrenaturais cultuados 

em um âmbito menor do 

que o regional (a Amahía, 

a província de A Coruña) 

mas mais amplos do que 

uma aldeia ou mesmo 

uma paróquia.  

Animais silvestres e 

selvagens existentes nas 

cercanias naturais da 

região + animais 

domésticos de outros 

“donos” em âmbito de 

propriedades fora de uma 

paróquia de referência. 

Famílias distantes ou 

“vecinas” de outras 

paróquias da região ou 

mesmo de fora dela.  

Integrantes de uma 

mesma cooperativa; 

pessoas afiliadas a um 

mesmo partido. 

Moradores e 

sujeitos de círculos mais 

amplos de relações, 

residentes em vilas 

regionais; amigos de 

escola, ou velhos 

companheiros de antigas 

amizades, hoje residentes 

“longe” e nunca ou 

raramente retornados ao 

“lugar”.  

Mortos ilustres regionais. 

Pessoas cuja memória 

ajuda a dar nome e 

visibilidade a uma aldeia, 

uma paróquia, um 

Concello. 

Seres sobrenaturais de 

crença em um âmbito 

maior do que a própria 

Galícia: Espanha, 

Europa, o Mundo inteiro.  

 

Padroeiros locais ou 

mesmo regionais, 

capazes, no entanto, de 

patrocinarem festas de 

maior âmbito ou mesmo 

grandes romarias. Santos 

ou seres santificados que, 

sendo “daqui mesmo”, 

estendem sua geografia 

de devoção a círculos que 

podem envolver toda uma 

província ou, no limite, a 

Galícia.  
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Animais silvestres ou 

selvagens distantes, 

existentes na Galícia, mas 

reconhecidos como muito 

raros na região: javalis, 

ursos e lobos. Animais de 

aparição sazonal breve, 

compreendidos como 

naturais da Galícia,  

Pessoas entre familiares, 

viúvas, etc. existentes em 

um âmbito bastante extra-

regional. 

Pessoas das cidades, de 

outras regiões da Galícia. 

Pessoas e famílias 

galegas, mas com muito 

poucas relações diretas e 

cotidianas com o mundo 

social das aldeias 

Os outros vários mortos 

reconhecidos 

regionalmente ou mesmo 

em âmbito de toda a 

Galícia (Rosalia de 

Castro, em Padrón)  

Santos e seres celestiais 

patronos de uma 

paróquia ou aldeia, mas 

com uma abrangência 

não raro bastante maior 

de devoção, podendo 

então abranger várias 

paróquias ou aldeias 

locais. (Nosa Señora em 

Villa Mayor,Santa 

Mínia). 

 

 

Seres de uma natureza 

distante. Animais de 

outras regiões da 

Espanha ou de outros 

lugares naturais do 

mundo, conhecidos 

apenas através de 

programas de TV, de 

livros e de revistas.  

A imaginada e distante 

Amazônia de que se fala 

tanto! 

 

As outras pessoas de 

outras sociedades e 

nações mais distantes e 

menos culturalmente 

vivenciadas. Para além 

dos espanhóis, e os 

portugueses, estariam os 

franceses e ingleses, e 

povos mais distantes. 

Os ancestrais vecinos 

migrantes que se foram 

para outros países e 

continentes e não 

voltaram nunca mais 

As pessoas de outras 

terras de outros mundos, 

como a distante América 

Latina. 

 

Os grandes heróis 

falecidos e cultuados em 

toda a Espanha. As 

pessoas de culto público 

espanhol, lembrados com 

celebrações nem sempre 

reconhecidas na Galícia. 

Os grandes mortos do 

mundo, de algum modo 

celebrados na Galícia 

como “grandes vultos da 

humanidade”. 

 

Santos Patronais de toda 

a Espanha, como Nosa 

Señora del Pilar. Seres 

celestiais reconhecidos e 

venerados em escala mais 

ampla: Jesus Cristo, Deus 

Pai, o Espírito Santo. 

 

Ora, uma sociologia “realista” dirá que contam apenas os sujeitos e as relações sociais 

e simbólicas da segunda coluna. Poderia afirmar também que pouco ou nenhum sentido faz 

o colocá-la ao lado das outras três. Afinal, seres humanos vivos, e de preferência, ativos. eles 

e mais as instituições que eles criam quando se associam, são os pontos, as linhas e as tramas 

disto a que temos dado o nome de “tecido social”. 

No entanto, se uma outra pergunta fizer sentido, as outras três colunas e as interações 

verticais de cada uma, assim como  as linhas horizontais entre elas poderiam fazer algum 

sentido. E a pergunta seria: No correr da vida cotidiana, com quem convivem, com quem 

interagem e que seres povoam tanto as relações sociais (como as de uma unidade familiar 

entregue ao trabalho em uma manhã de “xoves”), quanto as relações que nem por serem 

mais simbolicamente imponderáveis e metafóricas, deixam de possuir um também valor 
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simbólico e simbolicamente social. Assim como quando a mulher que depois de chamar o 

veterinário murmura em silêncio uma antiga oração pela saúde de uma vaca enferma. Ou 

assim como a família que mantém na memória ativa de suas conversas a presença de alguns 

mortos queridos, e que vai ao cemitério em Fonteparedes “visitar uña nai querida”, mais 

vezes por ano do que vai a Vigo visitar uma tia ainda viva? 

E este olhar porventura mais semioticamente transgressivo poderia nos remeter de 

volta às páginas em que falo sobre a presença dos animais na vida dos gandeiros.  Num 

universo de símbolos, significados e sociabilidades em que Xesus Cristo, A Virgen do Pilar 

e San Xurxo parecem estar presentes no imaginário cristão e galego, assim como nos 

diferentes gestos de cada dia, tanto quanto Mano Chao ou Ronaldinho Gaúcho estarão 

presente no imaginário de seus netos, seria revelador perguntar quais seres e que laços entre 

os mais diferentes seres cruzam fisicamente (como uma vaca) ou espiritualmente (como uma 

alma), não apenas a vida pensada, mas a realidade concretamente fundadora da vida vivida 

das pessoas de Ons.  

Como meus atores aldeões preferenciais são os casais de adultos e os vellos, nas 

unidades domésticas e nas casas, o que observo são vidas vividas entre familiares, parentes e 

vizinhos no correr de quase todos os dias. Por isso mesmo acentuo como uma “novidade” 

que apenas retoma e acentua acontecimentos sociais ocorridos já em outras duras e tristes 

situações ao longo dos fluxos migratórios do passado, assim como a recente neo-saída de 

xovens e de adultos-xovens que por razões de estudo, de trabalho ou por ambos os motivos 

saem de casa todos os dias, ou partem dela por longos tempos ou de vez, para perto ou longe 

de Ons e de Brión.  

E essas vidas compartidas que vejo dentro das cozinhas, nos locais de trabalho dos 

alpendres das casas, ou entre prados, praderas e leiras de terras de cultivo, pautam suas 

vidas por que, centradas no que se passa entre seres humanos relacionais, importam ao seu 

campo de relacionamentos outros seres afetiva e simbolicamente presentificados, cada um 

em seu plano, cada qual com a sua carga de sentido e de afeto. E aí estão tanto os animais 

quanto os mortos familiares. E tanto a presença dos vivos distantes quanto a de almas e 
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santos e, mais à distância e indesejadas,  as almas dos mortos mal-morridos, e mais as 

meigas e os trasgos.  

E aqui um estranho paralelo poderia ser algo proveitoso. Encontrei na Espanha muito 

poucas pessoas convertidas do catolicismo a alguma religião evangélica de vocação 

pentecostal. Não me lembro de nenhuma delas na Galícia. Mas junto às duas ou três pessoas 

com quem conversei em Madrid, algumas mudanças no viver, no pensar e no sentir me 

remeteram aos “crentes” pentecostais com quem convivo no Brasil em minhas pesquisas 

sobre religião ou mesmo no correr de minha vida diária
41

.  

Há entre eles um delicado e deliberado afastamento dos familiares e parentes não 

“convertidos”, já que sobretudo nos casos mais extremos da partilha pentecostal, os 

“irmãos” passam a ser outras pessoas pertencentes ao mesmo círculo confessional. Este 

afastamento faz parte de toda uma alteração profunda na política, na ética e na estética da 

vida cotidiana. Algo que em parte e no seu todo se passa no interior de uma nova percepção 

de uma realidade social pensada, social, religiosa e biblicamente, como dividida entre um 

lado natural, social e sobrenatural “do bem” - Deus, os Santos de Deus – que não se 

confundem com os dos católicos - e os “irmãos salvos no senhor”, de que a comunidade dos 

“crentes” fiéis é a melhor guardiã “aqui nesta Terra” versus um equivalente lado “do mal”, 

regido pelo Demônio, por seus seguidores, por outros seres sobrenaturais de poderes 

infernais, pelos humanos pecadores, e, no limite, por todos os fiéis seguidores de alguma das 

muitas “falsas religiões”. Catolicismo incluído. 

Uma das evidências que mais chamam a atenção é a muito forte presença dos seres 

bíblicos no imaginário da vida cotidiana do crente pentecostal. O Demônio, por exemplo, 

torna-se uma espécie de pluri-coringa explicador de todos os males. Uma sociologia que de 

algum modo torne invisíveis ou inviáveis os fatos e feitos não apenas concretamente sociais 

da vida de todos os dias do “irmão crente”, talvez perca dela algo de sua substância mais 

essencial.  Uma compreensão ousadamente  mais interativa daquilo que de fato acontece 

tanto nas relações sociais do trabalho, quanto no imaginário com seus atores as representam, 

                                                           
41

 Remeto o leitor porventura interessado ao meu livro: Os deuses do povo – um estudo sobre a religião popular, 

publicado em 2007 em sua 3ª edição pela Editora da Universidade Federal de Uberlândia. Outros livros meus sobre 

religião e rituais do catolicismo popular podem ser encontrados em www.sitiodarosadosventos.com.br – LIVRO LIVRE. 
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figuram, acreditam, pensam, etc. no interior, aquém e além de uma “concreta” de interações, 

tornaria clara o complexo tecido de uma diferenciada e dinâmica tessitura de sujeitos e seus 

símbolos.  

Possivelmente entre galegos, quase todos de uma ancestral  confissão católica, uma tão 

intensa presença de seres, símbolos e significados de esferas espirituais, religiosas e 

confessionais da vida e de seus imaginários, não seja tão diferenciada e tão 

polissemicamente determinante de outras visões, percepções e compreensões da própria 

vida, como acontece no Brasil - em que em uma mesma rua de uma pequena cidade podem 

coexistir três templos pentecostais, uma igreja católica, um centro espirita e uma casa de 

umbanda. No entanto é preciso um olhar rasteiro e quase profanador para deixar de ver e 

procurar compreender como dimensões do viver-e-pensar não atrelados a uma lógica 

pragmática e funcional da vida estão presentes. E como em suas “teias e tramas” eles são 

poderosamente diretores tanto dos atos do trabalho, quando dos gestos de partilha não 

apenas de uma única fé canônica e ancestralmente acreditada.  É em suas múltiplas e sempre 

entrecruzadas tessituras de/em diferentes esferas de um real vivido e de uma realidade 

imaginada que uma pessoa de Ons se vê interagindo, trabalhando e procurando atribuir 

sentido a si mesma, aos diferentes “outros” de sua vida,  e ao que ela e os sues outros vivem, 

partilham e fazem.  

É como se de algum modo, em uma relação abertamente horizontal entre as minhas 

improvisadas colunas, os animais da casa, os do trabalho, os das vizinhanças, e mesmo os do 

imaginário, em diferentes momentos e dimensões do que se vive-e-crê entrecruzassem com a 

vida cotidiana. Para quase parodiar o título do livro de Marvin Harris, “vacas, porcos, 

bruxas”, assim como parentes e seres sagrados não existem separados e situados em esferas 

isoladas de existência, como, entre-existem na realidade do correr dos dias. E, desde 

diferentes planos de um real vivido e/ou pensado, eles entretecem esferas de suas existências 

efetivas e afetivas com as diferentes categorias de humanos. E com as mais diversas  

dimensões e momentos da vida das diferentes categorias de pessoas.  

E “lá como aqui”, toda a vida são círculos do viver. Aquilo a que damos nomes como: 

modo de vida, estilo de vida, vida cotidiana, etc.  configura um deixar-se enredar em e entre 
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linhas e teias que possuem o seu centro nos seres humanos vivos e situados entre os espaços 

e os intervalos das interações que sobre  todas as outras exercem o poder simbólico de 

atribuir a sua direção de relações e também os seus sentidos. E assim,  em diferentes 

direções e dimensões, categorias culturais de homens e mulheres qualificam outros e 

interconectados círculos e circuitos de presentificação da vida. Círculos sociais e simbólicos 

que vão da esfera mais íntima da existência - a mais pessoal, aquela onde a sós ou entre os 

outros realizam-se para cada pessoa as conexões entre um “eu”, um “me” e um mim - aos 

mais familiares, aos mais parentais e vicinais. E deles até aos mais real ou aparentemente 

remotos. Seres vividos e pensados e situados muito além da aldea, do Concello, e mesmo da 

Galícia. No entanto, sujeitos que em diferentes dimensões e vocações, eixos e feixes de 

pessoas, de gestos e de símbolos e significados a eles atribuídos, são tornados, cada uma a 

seu modo, presentes, referentes e entretecidos com os outros uma filla ou uma nai, no correr 

da vida das horas de um venres de verán. E também naquilo que um aldeão reconheceria 

como a “a  longa história de Salaño Grande”.    

Assim vacas, cães, porcos, esposas, mães, filhos, avós, irmãos, pessoas e grupos sociais 

de esferas como a aldeia, as trans-aldeias e as da paróquia, ao lado de ancestrais mortos e 

nunca esquecidos e - mais à distância - seres sobrenaturais a evitar ou de quem esperar apoio 

e proteção, eis que –– cada um em sua esfera social e/ou simbólica – todos esses e outros 

sujeitos naturais, humanos ou sobrenaturais possuem as suas próprias identidades individuais 

e coletivas. E através de como são diferenciadamente percebidos e representados, interagem 

com diferentes momentos das pessoas. Homens e mulheres que sabem que nada melhor do 

que os remédios do veterinário para curar os animais da casa, mas que eles se acompanhem 

de uma boa simpatia de suposta orixen celta, ou uma prece devotamente católica. Usuários 

de modernos computadores que sabem também que certos ritos católicos, como o tocar com 

varas a imagem de San Xurxo em sua festa e, depois, tocar com ela o animal enfermos, são 

estratégias comprovadamente eficazes. E mesmo que cada vez funcionem menos, servem a 
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curar as mentes das pessoas da doença de esquecer os saberes, símbolos e crenças de magia 

e fé dos seus “antigos” 
42

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Com a vela acesa na mão a mulher passa em  

Bastavales diante do túmulo-monumento de  

Rosalia de Castro. Algumas pessoas demoram 

a morrer na memória. 

 

As regras das sobras 

Paul Amman, suíço, Safira, a esposa brasileira e as duas filhas estiveram por uma 

semana aqui na Galícia. Tiraram uma metade das férias-de-família para vir conhecer o Norte 

da Espanha e estar conosco. Eu os trouxe a Brión e voltamos juntos para Santiago. Daqui 

irão a Portugal, e a outra metade do mês de férias vai ser dedicado à Escandinávia. De dois 

em dois anos a família passa as férias no Brasil entre Brasília e o Nordeste. O ano-sem-

Brasil é dedicado a viagens pela Europa e outros mundos, próximos ou não. 

Creio haver comentado em alguma página anterior que dentre os de Ons, até onde sou 
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 Em um outro livro desta mesma série de Estudos da Galícia trabalho uma etnografia simples de festas e rituais de 

decocção católica em Santiago de Compostela e em aldeias da Galícia. O livro com este nome: O corpo coberto de 

cores-  mitos em ritos católicos na Galícia poderá ser também encontrado no mesmo site da nota anterior. 
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sabedor, apenas Mercedes e Pepe Cambon foram a Sevilha durante a “Expo 92”.  

As agências de viagens em Santiago divulgam ofertas de excursões pela Espanha, a 

outros países da Europa e para boa parte do “resto do Mundo”. Um lauto jantar de 

mariscadas para duas pessoas em Santiago fica em algo por volta de cinco mil pesetas. Ora, 

por seis mil vai-se de trem a Madrid e, por um pouco mais se vai de avião. Há ofertas de 

preços muitos baixos para os vellos de “tercera edad”. Rosa esteve uma vez em Sevilha e 

outra vez entre Léon e Astúrias. Lembro que quando cheguei a Santa Maria de Ons a família 

estava indo passar uma semana no Norte de Portugal. Em sua Luciano viajou um pouco 

mais. Mas não muito.  

Uma ética ainda tradicionalmente camponesa, cujos motivos são bastante conhecidos e 

transformados em valor entre as pessoas “antigas” – e outras não tanto - das aldeias, por 

certo vai muito além dos frios fundamentos econômicos e de razões apenas financeiras. 

Entre as famílias com quem convivi no Concello de Brión é possível estabelecer três 

categorias de orientações de gastos dos excedentes da economia familiar, seja através de 

uma exclusiva produção agropastoril, isto é, basicamente leiteira, seja por meio de ingressos 

duais ou mesmo múltiplos: exploração da finca família + aposentadoria dos mais velhos + 

ingressos derivados empregos ou carreiras de familiares. De uma maneira algo 

correspondente parece haver uma relação direta entre a origem dos fundos e o destino do 

desejo de gastos e de sua realização individual ou de toda a Casa.  

As famílias exclusivamente agropecuárias em que algum ganho adicional ao do 

trabalho com o gado, destinam à unidade de produção a maior parte dos excedentes 

derivados da atividade dominante dos integrantes da casa.  

Aqui estão os ainda gandeiros de Ons, cujo estilo de vida se aproxima ainda bastante 

do modo da tradicional da cultura galega, entre hábitos de horário e calendário até os usos de 

roupa e comida. Deles ao tipo de casa e à precária exigência de inovações na residência e em 

seu entorno. Enfim, em praticamente tudo as famílias com predominância de velhos e de 

adultos-sênior na casa, e dedicados à ganderia convivem com um padrão de vida 

residualmente ainda camponês. Mesmo quando os excedentes mensais ou sazonais são 

significativos, eles acabam sendo ou investidos em alguma forma de ahorro ou, como 
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vimos, são reinvestidos na melhoria das condições de trabalho e produção na explotación.  

Uma austeridade camponesa tradicional - criticada por alguns como próxima a uma 

quase avareza familiar - inibe com rigor o uso de excedentes para uma melhoria visível e 

ostensiva de padrões de vida. Uma correspondente ideologia do sentido da vida diária e do 

destino imediato ou remoto dos frutos do trabalho, faz com que não apenas se aplique 

maiores ganhos em uma modernização da casa de morada e aos seus equipamentos, como se 

considera tais gastos desnecessários, sobretudo quando eles exageram estilos urbanos e 

modernos, pelo menos para os adultos e vellos de agora.  

Falo de uma espécie de gastar-para-mostrar que não corresponde a um ethos e a uma 

ética rigorosa que os mais tradicionais consideram como um dos valores de maior estima 

entre os seus ancestrais. Valores que vividos em comum na prática familiar e vecindária da 

vida cotidiana, preservam entre eles uma auto-imagem simples, austera e tradicionalmente 

digna.  

Os gastos reservados a proveitos de acesso a uma cultura para além das aldeias e das 

imagens da televisão tendem a ser também bastante reduzidos neste primeiro tipo padrão de 

pessoas e famílias das aldeias de Ons. Afora alguns livros, algum aparelho sonoro - apenas 

mais usado quando há jovens na casa - e uma ou duas televisões, praticamente nada há na 

moradia que faculte o ingresso diário ou mesmo esporádico de um mundo de idéias e de 

imagens extra-aldeias. Mas é bem verdade que uma adesão cada vez maior aos inovações 

televisivas começa a invadir até mesmo as casas habitadas por um casal de vellos de 

programas iguais aos que também absorvem horas das noites nos apartamento de Ourense, 

Vigo, Lugo ou Santiago.  

Chego a acreditar que afora o aparelho de televisão, o aquecimento central movido 

mais a lenha do que a gás, e um velho carro, tudo o mais que as pessoas de algumas últimas 

famílias ainda galegamente tradicionais dispõem para o uso doméstico fora das horas alheias 

ao trabalho, em muito pouco as distanciam de um estilo de vida comunitariamente rústico e 

simples, herdado de seus pais e de seus avós.  

Entre os avanços de qualidade de vida das vacas e do teor do leite, junto com o a 

obrigação inevitável do modernizar os equipamentos indispensáveis da explotación, os 
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desejos e os costumes uma vida anterior, acabam fazendo com que a própria inovação 

tecnológica venha a servir essencialmente aos processos e recursos familiares dedicados ao 

trabalho, e apenas de uma maneira residual a uma economia do ócio, do conforto e da 

convivência da unidade doméstica aldeã tradicional. 

Pois é justamente um equilíbrio de inversões dos ganhos do grupo doméstico em um 

lado e no outro dos espaços de vida e de trabalho da casa e da Casa, e da qualificação da 

vida de seus ocupantes - das pessoas da família ao plantel dos diversos animais - aquilo que 

traça uma linha divisória, algumas vezes clara e em outra sinuosa e pouco visível, entre as 

casas de moradia e as propriedades de trabalho mais tradicionais – e não raro, mais pobres – 

e as mais mediana ou plenamente inovadoras.   

Que quem me leia me acompanhe uma vez mais em uma visita ao que seria uma 

espécie de casa-modelo em que vivem, trabalham e estudam Amélia, Manolo Cajuso, 

Angelita, Oscar e Ana. Lembro como páginas atrás busquei destacar como um lance curto de 

escada separa dois mundos. Como ele deixa no terreiro, no paiol e nos subterrâneos da casa 

algo que com pequenas, médias e algumas grandes diferenças, quase se parece com um lugar 

galego do século XVIII, daquilo que no “segundo piso” sugere a proximidade do século 

XXI. Como um suave subir de escadas separa porcos, galinhas, guardados de batatas, cestas 

de milho, aparatos e equipamentos arcaicos e outros, modernos, de trabalho agrícola de 

pequena escala - em uma casa em que não se permite faltarem os instrumentos elétricos e 

eletrônicos do bem viver - de um mundo em que uma casa de aldeia galega se aproxima de 

uma residência de condomínio em Ames-Bertamirans.  

Não se trata apenas de levar em conta como e em que a família da aldeia reparte os 

excedentes e investe na face mais material e materialmente cultural da qualidade de vida de 

seus integrantes, da porta da cozinha para dentro. Em primeiro lugar, lembro que quando a 

economia da Casa gira ainda ao redor da produção do leite, pelo menos até os momentos de 

uma acelerada e impositiva modernização - imposta inclusive por FEIRACO e outras 

cooperativas e empresas compradoras de leite - num passado bastante próximo foram e ainda 

são até hoje em dia dirigidos os recursos básicos da economia familiar, inclusive ao preço de 

custosos financiamentos, em nome de uma melhoria de equipamentos muito caros e a um 
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aumento indispensável da melhoria genética do plantel de vacas.  

Devo insistir em que as inversões de bens, de serviços e de tempos-extra-trabalho para 

a família têm em casos crescentes mais a ver com uma variação qualitativa do modo de vida 

das pessoas do grupo doméstico, do que com um acúmulo de aparatos modernos de 

conforto-e-segurança familiar. Este acontecer relativamente recente é relevante, porque ele 

sempre se acompanha de uma atualização cultural dos estilos de vida na aldeia. Ele não 

apenas acrescenta modernos aparelhos de televisão e computadores de última geração. Ele 

deriva de e provoca a incorporação qualitativa de programas televisivos, de inclusão de 

livros e de revistas, de usos seletivos dos ordenadores da casa segundo os termos de padrões 

de vida que requalificam em diferentes direções convergentes os usos dos tempos e a relação 

de desejos-e-deveres no uso do que se incorpora não apenas à casa, mas à vida e aos 

imaginários de seus habitantes. Se aos homens mais velhos basta que a televisão ofereça 

com regularidade programas esportivos e, sobretudo, jogos de futebol, aos adultos jovens e, 

sobretudo, aos jovens em idade escolar, a tela do computador abre janelas irreversíveis a 

pessoas que mesmo sem saírem do viver-na-aldeia já se sentem habitando um estranho e 

novo e inigualável mundo. A modernização da internet haverá de estender muito este 

horizonte. 

É em casas como as de Romariz, dos Cambon, de Manolo Cajuso, em que as gerações 

de traje negro convivem com as de roupas claras e coloridas, e jovens que não dispensam o 

jeans e os tênis adidas, que um excedente do trabalho, da carreira ou do emprego, tende a ser 

usado de maneira crescentemente motivada para a compra de equipamentos culturais que o 

ingresso em uma universidade tornam indispensáveis. E também para o acesso pessoal e 

familiar aos bens de uma cultura já não mais galegamente aldeã e camponesa e, por 

consequência, já não tão singularmente tradicional. “Tradicional” desde o ponto de vista em 

que esta palavra significa na Galícia a própria preservação de uma múltipla cultura atrelada a 

um polissêmico modo-de-vida e a uma identidade uma e multiforme – a começar pela 

dualidade das línguas – de um hoje dinâmico e difícil... ser-galego.  

Eis-nos entre casas onde adultos e jovens, sabendo ou não ainda cosechar toxos,  

encillar o millo, muxir vacas e cocinar berzas,  aprendem inglês, informática e, se quiserem, 
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também bailes galegos, pandeiretas, bandolas e gaitas de fole. 

Já comentei isto antes, mas creio ser oportuno recordar que  mudanças tênues e lentas, 

ao lado de transformações fortes e rápidas dos destinos da cultura, realizadas em e entre 

atores pessoais e atores coletivos da vida cotidiana (famílias, vecindários, agremiações) não 

acontecem espontaneamente “por si mesmos”. Tais acontecimentos são conduzidos por 

assumidas ações e intenções pessoais, grupais, coletivas e coletivamente institucionais,  em e 

entre situações e sob condições interpessoalmente sociais. Cada uma dela possui os seus 

quadros de atores-autores e muito do que de longe parece “anônimo e ao acaso”, na verdade 

resulta do trabalho de pessoas e de grupos que ao longo do tempo ousam inovar velhas e 

queridas maneiras de ser e de viver, da mesma forma – mas por caminhos bastante mais 

sinuosos – como outras pessoas inovam formas de lidar com vacas ou de colher a erva. 

Retorno aqui à lembrança de que dificilmente uma casa de vellos, tanto quanto em 

casas sem adultos-jovens com trabalhos ou empregos “fora”, e sem  crianças e jovens 

estudantes, deslocam ganhos do trabalho em uma inversão significativa  e persistente em 

bens materiais, como um computador, ou “imaterial”, como o lançar-se em um programa de 

conhecimento aprofundado da literatura espanhola.  

O que justamente venha a ser o que mais caracterize um terceiro padrão  de pessoas e 

de  famílias em  Santa Maria de Ons. Lembro-me dele como o de pessoas e famílias já 

“livres” da atividade agropastoril e residentes em casas na aldeia, sem viverem a experiência 

de uma prática econômica que ainda caracteriza o modo de ser das aldeias em Brión. 

Famílias com as de Mita e Amâncio,  em Negreira, de Mariano e Pilli em  Ames, ou a de 

Luciano e Rosa em Ons de Abaixo, com filhos estudantes na casa e sem porcos e vacas nos 

baixos e nas aforas da moradia. Famílias que vivem inteira ou predominantemente dos 

excedentes obtidos com um trabalho “fora”, e para as quais todos os ganhos que excedem os 

gastos domésticos do mês e não são guardados para algum investimento futuro, são 

investidos no conforto de casa, no estudo dos filhos e no progressivo acesso a um padrão de 

vida cultural que os vellos das outras casas espiam da janela e se perguntam... “para quê?” 

Termino esta crônica por onde comecei. Esse estilo de vida que trás a cidade para a vila 

e as duas para a aldeia, ainda faz fronteira com os horizontes de seu círculo mais ou menos 
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próximo. Mesmo para as pessoas mais “internacionais” de Santa Maria de Ons, Portugal 

ainda é longe, a França é  muito longe e o Brasil fica para além do Cabo Fisterra, em algum 

“outro lado do oceano” até onde apenas poucos adultos ainda sonham chegar um dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Da janela de minha pequena casa no Promeiral eu fotografei o  

pequeno grupo dos nenos da escola de educação infantil com uma  

turma única a cargo da professora Carmela . Agora, quando escrevo 

 isto algumas e alguns deles serão pessoas na beira dos trinta anos.  

Que rumos de vida terão tomado? Quem deles ou delas terá desejado 

permanecer  ainda nos altos da paróquia de Santa Maria de Ons?.  
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Trocas: O que se come, o que se vive 
 

 Os vecinos da aldea, e de entre aldeas da paróquia costumam vir ajudar uns aos 

outros na matança de um porco. Não são tantos, como na malla do trigo ou no encillado do 

millo, pois nem haveria lugar para tanta gente no canto do alpendre em que o animal 

solitário - ou criado junto com um ou dois outros companheiros de infortúnio, e engordado 

para “este dia” - é morto, sangrado, salgado, preparado para ser consumido entre a banha e a 

carne, ao longo de vários meses.  

Antes o animal era morto com uma estocada no coração, e especialistas no assunto 

eram então chamados. Antes de morrer ele denunciava o seu sacrifício com gritos que 

varavam aldeias e montes. Agora, uma pistola apropriada o mata em uma fração de 

segundos, com uma estocada precisa na testa.  

Entre os vizinhos de aldeias e de paróquias troca-se trabalho por trabalho e, menos 

agora, comida por comida. Virá o tempo em que máquinas ruidosas e solitárias ajudarão a 

dar fim a essas últimas práticas de trabalho solidário? Aqueles com quem conversei durante 

algumas deles acreditam que sim. Nos tempos da fama elas eram obrigatoriamente muito 

mais frequentes e impositivas. Agora oscilam entre a necessidade e o prazer de compartir. 

Não haverá de ser por muito tempo. 

É com as pessoas da Casa e com parentes de perto que se troca comida ritual por ritual 

de comida, como na “festa dos riñones”. E assim o costume me foi explicado por Ferreiriño, 

irmão de Manolo (outro) e de Juan, o albanil. Como em outras várias casas em que costumes 

rurais antigos são ainda preservados no todo ou em parte, matam-se dois, três porcos ao ano. 

Mesmo quando hoje nem sempre rigorosamente se mate um deles - o “porco do San 

Martiño” - no seu dia próprio: 11 de novembro, sempre se mata um “porco de inverno”, ao 

tempo em que se buscam galhos e árvores nos montes e se racham as lenhas da casa para as 

noites frias, chuvosas e longas do inverno.  

Morto o animal e limpo de suas partes sujas e suas peles, o porco costuma ser 

dependurado em um local interior do alpendre para que sangre por uma noite. Hoje o sangue 

já não se aproveita mais. Em outros tempos faziam-se e comiam-se as morcillas. Hoje, tal 
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como acontece com as broas de milho, as morcillas  foram sendo esquecidos. Tudo o mais 

se aproveita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Os homens matam, chamuscam, abrem o animal, erguem 

o corpo morto. As mulheres trabalham as vísceras e os 

detalhes da guarda das carnes e da banha. 

 

Morto, chamuscado, despelado e sangrado durante várias horas, o animal é dividido 

em: grasa/unto, carnes e vísceras. A primeira separação é a das carnes que serão salgadas e 

cuidadosamente guardadas em um local protegido, escuro e frio, não raro em um como 

sepulcro de pedras. Os homens em geral se ocupam disto, mas não é raro que mulheres 

ajudem. E elas se ocupam do unto, também cuidadosamente limpo e guardado, e das 

vísceras a serem ritualmentente comidas na tarde/noite do dia em que todo o trabalho 

termina
viii

.   

Com maiores detalhes do que para o caso de bois e ovelhas, compreende-se que o 

porco possui partes aproveitáveis diferenciadas. E entre os seus conhecedores diferentes 
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carnes possuem momentos de uso gostos muito diferentes. Pouca coisa é mais apreciada (e 

cara) em toda a Espana do que um jamón serrano, um pernil especialmente preparado, 

sobretudo se o animal for um pata negra alimentado à custa de belotas do Carballo.  

 

 

Sobre o trabalho em comum 
 

Alguns exemplos de trabalhos de ajuda mútua entre vecinos, de campañas ou de 

comissões de paróquias. 

1.  Nas festas patronais há comissões formadas por fregueses e vizinhos. 

Eles se encarregam de quase toda a realização prévia, da administração e da 

prestação de contas da festa. Não recebem nada pelo trabalho, e os seus nomes 

não aparecem nos cartazes. Não há comissões com títulos e postos rituais 

(imperadores, reis, rainhas, princesas, generais, capitães, etc.) como nas Festas do 

Divino Espírito Santo e em festas de padroeiros de negros no Brasil. 

 

2.  A reconstrução do hórreo tombado da casa de Germán foi em parte 

subsidiada com dinheiro público. Ele pagou ao profissional pelos serviços da 

grua, e prestou contas. A ajuda dos outros, inclusive de Juan, o albanil, foi 

solidário e gratuito. 

 

3.  Na malla do trigo na casa de Aniceto e, depois, nas leiras de duas 

aldeãs vellas, apenas o homem profissional que veio com o trator e a enorme 

máquina de debulhar o trigo recebeu pagamento pelos seus serviços. Todos os 

outros vecinos trabalharam gratuitamente. Isto é, na espera de que receberão uma 

equivalente ajuda quando for a sua vez.  

 

4.  O encilhado do milho dos Cambon, e o da casa dos pais de Romariz, no 

Treze, assim como outros de que participei, observava a mesma lógica e a mesma 

ética de troca de serviços.  Também aí, quando não há uma corporação  de 

vecinos  e donos em parceria das máquinas utilizadas, o seu emprego é realizado 

por um profissional e é cobrado. Lembro que aqui, mais do que nos outros casos, 

a “ajuda” é, na verdade, um compromisso entre vizinhos congregados em 

unidades domésticas possuidoras em mancomum de implementos de trabalho 

agropastoril mecanizado, e em compromissos de trocas de dias de serviço. 
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5.  Na colheita e na guarda no hórreo de milho seco das terras da Casa de 

Ruso, o processo de troca de ajudas mútuas foi mais ou menos como no 

encillado. 

 

6.  O encillado de erva será provavelmente o trabalho que demanda mais 

tempo de intensa atividade comunal, ao lado do encillado de millo. Ele é 

realizado na  primavera  e congrega mais a ajuda de outros gandeiros. 

 

7.  A vindima das uvas. Estive na casa paroquial de Don Antônio Ferreirós, 

pároco de Santa Maria de Os Ánxeles. As viñas são de seu uso enquanto ele for o 

pároco e habitar a casa rectoral. Quem faz o vinho e o guarda nos tonéis é um 

sacristão, vecino. As pessoas que vierem ajudar são amigos do crego,  como os 

familiares de Luciano, Mariano e Pilli, mais do que vecinos da aldea. O trabalho 

durou todo um dia. Ao final comemos e bebemos festivamente e ganhamos a 

promessa de algumas garrafas de vinho.  

 

8.  Mulheres viúvas, casais de velhos impossibilitados de realizarem por 

conta própria todo o trabalho agrícola e pastoril de subsistência e de mercado, 

recebem ajuda de parentes e vizinhos. Há um certo compromisso culturalmente 

consagrado neste sentido. 

 

9.  Há equipes paroquiais responsáveis pelo combate a incêndios nos 

montes. Esta atividade de emergência, dado o perigo e os prejuízos do lume, pode 

ocupar em um só momento uma quantidade grande de homens de várias aldeias e 

paróquias das redondezas, independente de quem sejam os proprietários dos 

montes afetados. 

 

Enfim, os trabalhos em mancomum eram no passado mais presentes no eixo: monte-

casa (espaços domésticos de trabalho). Hoje, ele se desloca para o eixo prado-cultivos-casa. 

 A experiência da intertrocas de apeiros e serviços recíprocos na atividade agrícola e, 

mais ainda, na pastoril - incluída ali a agricultura dirigida ao sustento das vacas - é apenas 

residual, se compararmos os seus equivalentes no passado posterior ao regime de foro, e 

anterior à modernização agropastoril do mundo rural da Galícia. Ele sobrevive nas páginas 

da ordem tradicional das gramáticas de mútuo compromisso entre parentes e/ou vecinos e, 

também, onde quer que prevaleçam ainda vantagens de corporações de uso de equipamentos 

de trocas mútuas de serviços esporádicos.  
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Uma equipe de vizinhos e de parentes envolvida com a primeira etapa do 

O encillado do millo. Depois de triturado ele será colocado sob o solo, entre 

camadas de sua polpa moída e sal. 

 

No passado anterior à expansão da pecuária leiteira, o gando do país era possuído em 

comum entre grupos de vecinos. Havia montes, prados, apeiros usados coletivamente, o que 

muito mais do que agora obrigava a uma presença coletiva constante. De igual maneira, 

moinhos, a não ser em casos raros, eram construídos, possuídos e utilizados em mancomum. 

E havia regras estabelecidas no direito costumeiro sobre os períodos de seu uso para a 

margem de grãos. 

Hoje em dia, cada vez mais o Concello de Brión se vê obrigado a responder pela 

preservação da qualidade dos usos práticos, rituais ou mesmo turísticos dos espaços públicos 

urbanos e rurais, desde as corredoiras e camiños, até os cemitérios. Obras maiores, como a 

recuperação de uma igreja paroquial, ou auxílios específicos, como os destinados à 

reconstrução de um hórreo, podem ser pelo menos em parte subvencionados pela Xunta de 

Galícia através de uma das suas concellerias. As unidades domésticas e as corporações de 

vizinhos e de fregueses se vêm cada vez mais desobrigados a se organizarem, como até há 

poucos aos, para trabalhos comuns de mais amplo fôlego, como a recuperação de estradas  

ou de espaços públicos em aldeas. 

Cambon fillo e eu conversamos à volta do computador de sua casa. Ali os dados de 

cada vaca são controlados e atualizados a cada dia. Ele afirma com um ar de segurança que o 
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que acaba mudando costumes antigos, anteriormente tão arraigados na Galícia, são as 

transformações muito rápidas e muito impositivas da tecnologia agropecuária. A malla e o 

encillado hoje em dia (e eu sou testemunha disto) são feitos metade “a man” e metade a 

poder (ruidoso) de máquina. Já houve um tempo recente em que toda a malla do trigo e do 

centeo era inteiramente manual e, m seu duplo sentido, tudo então passava de man en man. 

 Todos os trabalhos solidariamente vicinais duravam bastante mais tempo e 

convocavam bem mais vecinos. E havia mais festa! Hoje somem as gadanhas e as gaitas e 

chegam as máquinas e os tratores. Grandes atividades comunais, ritualizadas e festivas 

reduzirem-se hoje a sistemas rápidos e restritos de ajuda mútua. Tal como eu o presenciei 

nas terras altas de Santa Maria de Ons, o trabalho comunal desaparecerá depressa, e mesmo 

o trabalho familiar corporado ficará reduzido a menos pessoas em menores momentos. As 

máquinas aumentam os tempos livres a dissolvem a obrigação da partilha e os ritos e festas 

da reciprocidade. A dispersão antecipada de integrantes da unidade camponesa doméstica 

acelera a evasão aparentemente irreversível do que ainda há de mútuo e comum, mesmo 

dentro de uma casa e entre as pessoas de um grupo doméstico. 

 

Comer, vender, trocar, doar 
 

 Luciano, Mita e Romariz comentam comigo assuntos sobre a circulação dos produtos 

da terra, cujo procedimento eu não havia compreendido bem. E agora,  terei compreendido? 

 Esta é uma região ganadeira, bem sabemos. Mas não se produz queijo e nem os seus 

derivados caseiros. Quem os queira deve ir comprar em Negreira ou a Santiago. Todo o leite 

produzindo é vendido à cooperativa FEIRACO ou a uma outra empresa da região. Não é 

costume a venda local do leite a varejo. Dora e Xosé Ramon compram o leite deles 

industrializado e em caixas de papelão, em Negreira. 

 Erva e millo são produzidos nas fincas para o estrito consumo do gando, 

eventualmente, em quantidades menores, são devoradas por porcos e aves. Não há um 

comércio local costumeiro. No caso da falta destes produtos para o gado, em virtude de um 

acidente natural (seca) ou social (uma greve), o gandeiro deverá recorrer a agentes regionais 
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de venda. Em pequena escala ele poderá ser socorrido por vecinos de finca, sobretudo se 

houver uma relação corporada entre eles. 

 Tudo o que é plantado nas fincas para uso humano destina-se com prioridade ao 

consumo do grupo doméstico. Os excedentes são vendidos em feiras regionais, como as de 

Negreira e Santa Comba. A não ser em casos esporádicos, não existe uma rede inter-aldeias 

de venda a varejo dos excedentes de patacas, nabizas, grelos e outros legumes e hortaliças e 

frutas. Há, sim, uma circulação de produtos de troca em pequena quantidade, o que parece 

estabelecer uma relação recíproca entre casas parceiras estáveis de parentes ou de vizinhos.  

 Há uma quase-regra costumeira de acordo com a qual não se vende aos parentes e 

nem a vizinhos o que se produz para comer. Luciano chega a dizer que isto é impensável. 

Sobras de produtos  - patacas, cebollas, berzas, grellos, millo, repollos, tomates, pimientos, 

favas, ovos, pollos e quantos outros produtos vegetais ou animais - serão levados para 

vender sempre fora da aldeia. Serão dados em situações de trocas costumeiras ou em 

ocasiões rituais, como a visita de uma vecina ou fregueza a uma outra. O mesmo vale para as 

frutas de estação, inclusive as uvas. O seu excedente após o fabrico do vinho poderá ser 

vendido para fora, mas raramente entre vizinhos de aldeia ou de paróquia. Vi vários 

anúncios de oferta local e regional de uvas para vinho em lojas de Negreira. Mita e Luciano 

afirmam que uma pessoa prefere ver perder o que lhe sobra, se não conseguir vender “fora”, 

a oferecer em venda a vecinos.  Diz Luciano: “isto fazia parecer que a pessoa que vende está  

arruinada”.  

Busco uma primeira razão. Fora o caso de neo-moradores de casas sem terreno, com 

quintal pequeno ou com a ocupação dele segundo padrões urbanos e exóticos (gramados, 

piscinas, churrasqueiras, etc.) todas as casas de donos de fincas ou não, possuem quintais 

aproveitados segundo padrões utilitários, camponeses e ancestrais. As famílias plantam e 

criam para o consumo doméstico. Jardins quase nunca existem, e quintais atrás das casas são 

mini fincas  entregues aos ofícios caseiros de criação de animais, de hortas e pomares, ou de 

oficinais de reparos de equipamentos.  

O que falta para a mesa da família é comprado junto a vendedores que chegam às 

aldeias com furgões de venda de produtos como peixes, mariscos, carnes, pães, broas e 
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outros produtos manufaturados ou já industrializados, e é comercializado no mercado 

regional, em feiras, ou em supermercados e lojas. O que sobra é vendido fora da  aldeia, ou é 

doado em pequenas quantidades, segundo regras de reciprocidade ou de mútuo compromisso 

de ajuda. São inexistentes ou muito raras e desconhecidos de mim, as pessoas e famílias 

semi-indigentes que necessitem com regularidade de favores de vecinos para a própria 

subsistência. Mães e parentes mais velhos e sem condições de trabalho são hoje em dia 

pensionistas do governo, moram com filhos ou genros, e quando vivem sozinhos (o que não 

é raro) são assistidos por irmãos ou filhos. Espanta aos das aldeias que aumente muito agora 

em Santiago e outras cidades maiores da Galícia e da Espanha o número de pessoas que 

pedem nas ruas “um duro” para comprar comida. 

 Recordo a inexistência de um artesanato local e mesmo regional de processamento 

dos produtos da terra, como o queixo de Arzúa ou o vinho da Ribeira. Diz-se que, ao 

contrário do que acontece em outras Galícias, o tempo do trabalho agropastoril esgota-se 

nele e não sobra, ou não é vantajoso empregar horas-extras para o beneficiamento artesanal 

de outros produtos. Não se consolidou, portanto um mercado regional de artesanato “típico”, 

e as intertrocas de produtos de terra são raras e esporádicas, pois entende-se que todas as 

casas os possuem por produção própria ou através de meios de adquiri-la por compra, fora 

de Brión. 

 A maneira como em mesmo sou tratado no Bar do Ruso, especialmente por Pepita e 

por ele próprio, reflete bem a relação entre o dom e a venda. Pois ele é uma boa metáfora de 

como as trocas de bens e serviços entre parentes, vizinhos, amigos e outros são vividos nas 

aldeias. Quando venho do Promeiral a Fonteparedes para comprar algo que necessito e que 

existe à venda nas prateleiras, eles me vendem como aos outros moradores de Ons. Mas, 

como acontece em outros momentos - e eles não são raros - quando venho de passagem ou 

em uma breve “visita de antropólogo” eles com frequência me convidam a “uñas tapas e um 

vaso de viño”. E eles são um “dom da casa”. Há no bar-venda, produtos vegetais postos em 

caixotes, e eles não são vendidos aos do lugar. Às vezes um quilo de algo comprado pode ser 

generosamente aumentado, e o sorriso amigo de quem o faz quer dizer que o que excede do 

quilo previsto é o dom do dono. 
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 Quando me fiz um pouco mais íntimo da casa, aos poucos foi ficando clara a divisão 

entre o que era de negócio e se vendia, e o que era da casa, e destinava-se a ser doado ou 

trocado. Com o tempo, tão logo tomaram conhecimento de minhas predileções vegetarianas, 

comecei a ganhar generosas porções de cebollas, repollos, pimientos, grellos. Com visível 

estranheza me ofertavam também espigas de millo verde e folhas de couve (berzas), algo 

que um humano que se preze jamais  comeria  nas terras altas de Ons. 

 Dito isto, vemos o produtor agropastoril de Brión mais ou menos envolvido na 

seguinte ordem de atos de destino dos bens da terra, os produzidos pelo seu grupo doméstico 

e os obtidos para o seu consumo: 

 

Gado 

Leite = mínimo consumo doméstico + mínima ou nenhuma venda local + venda por 

atacado e agenciada (FEIRACO e outras, em menor escala). 

Carne = bezerros vendidos cedo para compradores de engorda e matadouros + mínimo 

consumo ou venda local de carne de gado morto. 

Couro = nenhum mercado ou uso local. 

 

Porcos 

Rara ou nenhuma venda local + venda regional de animais vivos apenas em algumas 

fincas especializadas + consumo familiar de banha e carnes + comida ritual por ocasião da 

morte do animal. 

 

Aves 

Criação em geral apenas de galinhas para ovos e carne para consumo doméstico + rara 

ou nenhuma venda local + vendas a varejo de ovos fora das aldeias + trocas de ovos e, 

eventualmente, de frangos e galinhas entre parentes e vizinhos. 

Quase inexistente criação de outras aves (patos, perus, etc.). 

 

Ovelhas 

Pequenas criações para costumo doméstico + criação em raras explotacións locais para 

mercado regional + raro ou nenhum aproveitamento de lã. 

(alguns ataques de lobos relatados) 

 

Outros animais 

Anterior criação para venda de pele, envolvendo várias fincas locais.  

Totalmente inexistente hoje em dia. 
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Criação de coelhos em algumas casas para consumo local. 

 

Vegetais para consumo animal 

Capim e outros vegetais rasteiros componentes  da “erva”- produzidos em prados e 

em praderas das fincas para consumo do gado da unidade familiar + inexistência de venda 

de erva como comércio local. 

Millo - verde e encillado para consumo exclusivo do gado familiar + seco e em grãos, 

para alimento de outros animais da casa + nunca consumido por seres humanos (afora eu, 

enquanto estava lá). 

Pienzo - rações balanceadas fornecidas às vacas puras ou acrescentadas à erva ou ao 

millo encillado + comprado para ser alimento também de porcos e de galinhas. 

 

Vegetais de consumo humano 

Plantas locais de leiras, terras de cultivo e hortas - patacas (alimento essencial), favas, 

nabizas, grellos (minha favorita comida galega), repollos, cebollas, pimientos, tomates e 

outros: plantio em terras de cultivo  (sobretudo pacatas e grellos) + em hortas familiares de 

pequena escala + compra crescente no mercado regional ou junto a vendedores ambulantes + 

mínimo mercado intra e inter-aldeias + trocas de alimentos entre vizinhos e parentes + venda 

em mercados externos de excedentes.  

Frutas de pomar = uvas (para consumo e, com mais frequência, para fabrico de vinho), 

peros e peras, membrillo (para doces), manzanas. 

Frutas dos montes = castañas  - alimento sazonal essencial antes da introdução das 

batatas e ainda bastante consumido no outono e inverno, podendo, como as batatas, ser 

guardado para o ano inteiro, em sótãos e sob lonas pretas  

 

Recursos dos bosques 

Madeiras autóctones =  pinos del país, carballos, abeneiros, e outras,  para lenha (cada 

vez mais substituída por calefação e por fogões a gás)  + uso declinante em pequenas 

utilidades domésticas. 

Madeiras exóticas = eucaliptos e pinus elioti, em plantações crescentes para venda por 

atacado a empresas madeireiras ou de celulose. Em algumas áreas.  

 

 

Tempos, espaços da vida: pessoas 

“Entón, o que há?”, “Que passa?”, me dizia, sério, um homem montado num trator 

numa noite imprevista num canto escuro ao cair da noite, na estrada de Pedrouzos a Viceso. 

Quem seria afinal aquele desconhecido barbudo, vestido de raros trajes e com um bastão nas 

mãos, num lugar como aquele? Apenas os nomes de “Luciano e Rosa” reduziram a sua 
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justificada desconfiança. 

Trata-se de pensar e, talvez, desenhar como em uma precária agenda, as dimensões 

individuais, familiares, vicinais, paroquiais e mesmo sócio-regionais entre sequências dos 

tempos. Tempos cíclicos e históricos que vão de uma pessoa em sua individualidade à  

família, dela à parentela (ainda concentrada ou já dispersa), à aldea, à paróquia, à igrexa, à 

Galícia. E, depois – ou ao mesmo tempo – buscar articular os tempos culturais entre as 

interações de sentidos que entretecem todas estas instâncias... ou “estâncias”. Isso de tal 

maneira que por sob um pensar utilitário dos ciclos do passar do tempo que colocam no 

mesmo tabuleiro o ato utilitário e o gesto simbólico, possamos desaguar em  uma provável e 

sempre efêmera compreensão sobre como as pessoas e o que as envolvem vivem e fluem no 

passar dos minutos e seus desdobramentos maiores.  

Afinal, para além de uma sociologia ou mesmo uma história mais ordenadamente 

formal, mesmo quando  entre as dimensões visíveis de uma “vida cotidiana”,  o que é e 

significa o viver a vida? E o que afinal seria o “passar pela vida” de uma pessoa de aldeia? 

Quais os ciclos de sua vida do nascimento até o dia em que os filhos, trajados de preto e com 

flores nas mãos a levarão ao cemitério em Fonteparedes? Quais os momentos da vida ao 

longo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de um feixe de anos do tipo... 

“entre o meu casamento e o nascimento de meu último filho”? E, desde o foco que aqui 

deveria mais nos interessar, como é que por sobre e sob os termos do estatuto utilitário do 

trabalho rural dominado pelas exigências diárias das ervas, das vacas, dos porcos, das 

galinhas e das plantas da horta, junto com as exigências impositivamente sazonais das 

berzas, dos millos e do trigo, flui um passar metafórico dos tempos, multi-setorialmente e  

multi-dimensionalmente empapado de algumas outras significações? Inclusive aquelas que 

resultam nas sutis equações galegas de atribuição de identidade, tal como as percorremos 

páginas atrás?  

Ora, desde um olhar menos pragmático dirigido à pessoa individual vejo por toda a 

parte uma tessitura de marcadores identitários do tempo através das de indivíduos, grupos 

humanos, comunidades localmente ampliadas, e instituições sociais aonde, como vimos já, 

no correr dos dias e de cada dia,  o santo do dia e os dados da bolsa de negócios em Madri, 
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assim como o calendário dos jogos de futebol e os dados do boletim de uma filla estão 

bastante  mais entrelaçados do que seria possível imaginar.  

 Uma polissêmica representação simbólica do passar do tempo de acordo com o 

calendário litúrgico eclesiástico, o calendário tradicionalmente popular e os diferentes 

marcadores civis - o do mundo dos negócios, o das obrigações políticas, o do calendário 

escolar, o dos calendários esportivos, etc. - atravessa as próprias atividades 

econômico/sociais, e desenha principalmente o ciclo rotineiro das tarefas do trabalho 

camponês tradicional. Depois de todas as modernizações do campo galego, ainda se planta 

não apenas em um ciclo de lua propício, em um certo mês adequado  mas no dia de um santo 

familiarmente favorável.     

E mesmo hoje, quando o calendário civil e o da tecnologia do trabalho agropecuário 

depressa invadem as linhas e planos em que se entrecruzam os labores, os trabalhos e os 

lazeres da vida rural, a força de um arcaico e hoje híbrido sentido simbólico do fluir do 

tempo ainda está muito presente. De certo modo o ciclo natural/social determinante da 

sequência do jogo de trabalhos/deveres/trocas/proveitos faz parte do campo do 

conhecimento, enquanto os ciclos ancestrais e presentemente simbólicos, comemorativos, 

familiares, festivos-afetivos e marcadamente católicos fazem parte  do campo do sentido.  

Se fosse possível colocarmos em uma folha longa de papel uma tabela com linhas, 

colunas, palavras e cores, a tessitura do sentir/saber do passar do tempo ao longo de um ano, 

por exemplo, ele poderia distribuir de um janeiro a um dezembro as seguintes seqüências: a. 

Os eventos da vida individual de cada pessoa, inclusive com as dos “dias festivos”, como o 

aniversário, o “dia de santo” e outros; b. Os eventos da rotina e das rupturas simbólico-

festivas da família, estendida em alguns casos à parentela próxima; c. O ciclo anual da 

natureza cósmica, realizado sobretudo através da marca diferencial das quatro estações do 

ano; d. O ciclo anual da natureza próxima, convertida em um ambiente em parte natural e 

em parte já socializado pelo trabalho humano; e. O ciclo anual do trabalho humano 

socializador da natureza e realizado em planos interconectados que vão da horta e do pomar 

da casa até os montes, e visivelmente dividido entre o trabalho com os animais e o trabalho 

com os vegetais; f. O ciclo dos eventos socais diretamente derivados do trabalho agropastoril 
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e seus frutos, como compras, vendas e trocas; g) Os ciclos breves (uma semana) e longos 

(um semestre, um ano) das atividades sociais não diretamente vinculada ao trabalho 

agropastoril, como o calendário anual das escolas, o ciclo de obrigações civis e atividades 

cívicas; h) O ciclo das festividades profanas ou sagradas tidas como tradicionais, em seus 

âmbitos de aldeas, paróquias, Concello,  e mesmo para além dele. 

Entre a natureza e a cultura. Entre o trabalho, o labor e o lazer; entre o econômico e o 

ritual; entre o sagrado e o profano; entre o mais pessoal e o mais amplamente galego, 

espanhol ou mesmo europeu, cada real ou imaginária casela de um gráfico que busque 

representar interativamente o que “acontece” ao longo de um mês (ou entre meses) de um 

ano, o desenho final poderia ser bastante útil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partilha da vida ao redor da mesa. O melhor para se estar na Galícia 

 

Ser-para-si, ser-com-os-outros 

Retomemos agora a questão crítica da individualização e a privatização, e retornemos a 

ela através das mesmas pessoas de alguns dias atrás. Uma das pessoas que deveria haver 

vindo cear conosco ontem em casa de Luciano, não veio. Rosa deu para o fato este motivo: 

desentendimentos domésticos entre irmãos, um ainda na casa, outros fora. As pessoas à volta 

da mesa concordaram com o seu parecer. Então, entre um peixe frito e o café, o irmão e a 

cunhada  foram com justiça pensados  como  uma gente que “quer tudo pra eles”. 

Pensando hoje sobre o que conversamos ontem à noite, e associando o sumo da 
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conversa  - longa, como sempre ao redor de uma cea, na Galícia -   a algumas vivências 

minhas em Ons, não pude deixar de lembrar alguns estudos sobre o campesinato brasileiro 

em  que o autor trata  das sempre difíceis relações entre a prática econômica e a gramática da 

ética das trocas de sentidos, de bens e de serviços. Lembrei o excelente artigo: Cum Parente 

Num se Neguceia, de Klaas Woortmann, antropólogo como eu. Eu lera o seu escrito mais de 

uma vez e ele era uma das leituras em meus cursos sobre o mundo rural do Brasil. E agora 

algumas passagens dele me vieram à memória. Pois uma vez mais devo pensar não tanto 

uma filosofia costumeira dos valores culturais em si-mesmos, mas a sua realização 

diferenciada de acordo com as categorias e vocações de atores e de situações em que as 

pessoas “saem de si” – como bem lembraria Marcel Maus – e trocam entre elas. E, trocando  

se trocam a si-mesmas.  

A pequena e tão sensível ética de diferenças que as pessoas da casa e do bar do Ruso 

estabeleceram comigo é bem uma boa imagem de tudo isto. Seria mesmo? Pois eis que 

sendo eu a mesma estranha figura de um estrangeiro vivendo “aqui entre nós por algum 

tempo”, e entrando pela mesma porta que se abre ao bar e, passando por uma outra porta, 

ingressa na casa, eu era alguém que chegava quase ao mesmo tempo  ao “bar” e à “casa”.  

Após algumas tantas vezes de entrar e sair “ali” e “dali”, eu me constituí como um duplo 

sujeito social ao mesmo tempo “freguês”, diante do bar, e “conhecido e quase-amigo”, nele e 

no interior da casa.  Pois em breve tempo eu me tornei uma pessoa aceita e incluída no 

domínio interior da casa de Ruso. 

Na barra do bar Ruso em Fonteparedes, ou na do Bar Paris, de Manolo, em Santiago  - 

mas residente em Salãno Grande, não esquecer - conhecidos meus e também  comerciantes, 

ambos  sabiam separar a cunca de viño gratuito que me ofereciam por conta da casa,  da 

garrafa do mesmo vinho que, ato seguido, eu viera comprar. Do mesmo modo como você lê 

sem pagar um jornal de bar colocado em cima do balcão, e pode comprar e sair sem ler o 

mesmo jornal colocado em pequenas pilhas em um ponto de venda dentro do mesmo bar. 

Multipliquemos este sutil e sinuoso jogo de pequenos papéis entre os gestos da venda, 

da troca e da dádiva, por algo mais.  As pessoas da casa, de aldeia,  da paróquia e do 

município, assim como as pessoas da família nuclear, do grupo doméstico da casa, do 
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círculo local de parentes, de toda uma parentela ampliada  - com alguns parentes longe, “na 

América” - de uma corporação formal ou informal de vecinos, de uma confraria de fiéis de 

igreja, de um mesmo partido político, de vecinos paroquianos associados por um mesmo 

trabalho entre tramos de  terra limítrofe,  ou pelo torcerem de maneira fervorosa e cúmplice 

pelo mesmo “Celta, de Santiago,  ou pelo mesmo “Depor”, de A Coruña, são e se 

reconhecem sendo unos e múltiplos sujeitos-atores de interações através de alguns padrões 

de mútua observância de preceitos de trocas: a) de bens  - mercadorias puras ou objetos de 

algum valor simbólico; b) de serviços  - ações práticas devidas a outros segundo preceitos 

das diferentes gramáticas de mútuos direitos-e-deveres; c) de sentimentos sentidos der vida e 

significados de mundo, cujos valores, entre-vividos como gestos e práticas não apenas 

observam, mas atualizam e reforçam sistemas de posições e relações sociais regidos por 

medidas culturais de presença e ausência. E também de proximidade e afastamento;  de 

estranhamento e de reconhecimento. E ainda de inclusão e exclusão; de aliança, neutralidade 

e conflito; de irmandade, familiaridade, vicinidade, amizade gratuita, corporeidade, 

cumplicidade... e assim por diante.  

Ora, ao reconhecerem que os irmão-e-a-cunhada de alguém são “egoístas”, porque 

“querem tudo para eles”, desde o ponto de vista enunciado nas linhas acima, o que as 

pessoas à volta da mesa na casa de Rosa pretendiam dizer umas para as outras, é que ele e 

ela deixaram de observar alguns preceitos das gramáticas aldeãs e tradicionalmente galegas 

de trocas entre direitos-e-deveres em comum  aceitos e compartidos pelas “pessoas de bem”. 

O que se condena é o fato de que eles procederiam de maneira errada, ao  igualarem 

socialmente sujeitos culturalmente diferentes. Eles erraram ao tornarem irmãos, cunhados, 

primos e outros parentes colaterais da casa, e mesmo de fora dela, como seres distanciados:  

“outros” quase iguais aos “outros”, isto é: “todos”. 

Eles teriam considerado parentes, amigos e vecinos como se fossem pessoas frente a 

quem os preceitos de uma economia impessoalmente utilitária predominariam sobre os 

preceitos de um código dominantemente afetivo, e de um forte reconhecimento de uma 

“identidade cúmplice”,  e situada além da pura e simples utilidade relacional. Princípios de 

um reconhecimento e de uma proximidade regidos por valores de dons e trocas em que o 
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outro é em essência uma  pessoa de afetos, bem mais do que um mero sujeito de interesses. 

Ao trazerem para dentro de casa e para o âmbito da família motivações aceitáveis no trato 

entre parceiros de negócios, ou mesmo quase-estranhos, eles fragilizam ou mesmo rompem  

uma delicada tessitura de harmonia familiar. Um tipo de paz-reciproca que a partir do eixo 

nuclear pais-filhos deveria primar sempre e deveria ser o valor-fundador de relacionamentos 

familiares, vicinais e, como tal, um orientador de todos os outros valores.  

Da relação filhos-pais para as interações entre irmãos, delas para outros eixos de 

convívio entre parentes, amigos, vizinhos, sócios, uma difícil balança de pesos e equilíbrios 

entre o valor-pessoa e o valor-objeto, logo, entre o primado dos sentimentos interpessoais e 

o primado dos interesses de satisfação individual desfia e entrelaça os fios de uma sequência 

múltipla de nomes, de posições sociais, de pessoas enfim, e os  motivos. E, entre tudo o 

todos, dos preceitos que como um amplo código do direito costumeiro, tudo definem e 

prescrevem. Algo que, bem sabemos, tem em uma de suas pontas de gangorra social as 

ações dirigidas a fins - como em Klaas Woortmann, em Max Weber e em Jurgen Habermas 

e, na outra ponta, as ações interativas dirigidas à comunicação entre pessoas – idem. 

Tal como entre camponeses no Brasil, apenas em casos extremos pensa-se em vender 

algo a um pai e, menos ainda, a uma mãe. Esta “regra de ouro” estende-se, em termos bem 

mais flexíveis, aos parentes colaterais mais íntimos, como as irmãs e os irmãos. Mesmo 

entre eles, residentes ou não na aldeia, as transações negociadas devem partir do princípio de 

que, mesmo um compadre ou uma nora são afetuosa e contratualmente “gente do mesmo 

sangue”. E na Galícia, pessoas da mesma casa e da mesma Casa. Mas não sempre de 

maneira tão harmoniosa e simples. Mesmo na família aldeã e camponesa uma certa relação 

imposta e sempre algo ambivalente é introduzida quando um  fillo se casa e trás à casa uña 

esposa, que é também surge como uma nora e uma cunhada. E esta relação pode ser ainda 

mais difícil de ser harmonizada quando ingressam na casa, ou nela já estavam, sogras e 

sogros. Pois é bem aí no pequeno círculo que está o mais difícil dos arranjos entre afetos 

mútuos e interesses pessoais. Por isso é nele que a possibilidade de conflitos é sempre maior. 

Bem ou mal o próprio sistema da mellora instaura economicamente e socialmente os 

fundamentos de uma prática e desejada harmonia entre os pais e um filho, e uma sempre 
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perigosa concorrência entre os irmãos. No entanto, nas casas gandeiras onde estive entre 

ceas, conversas e pesquisas, o qualificador de um alguém que chega e se inscreve na Casa e 

na unidade familiar, é presenciada e avaliada através da participação da ou do chegando na 

rotina do trabalho do grupo doméstico. 

Quando as pessoas centram em si-mesmas, ou no eixo de uma família-neo-local o 

motivo de seus desejos e interesses de relacionamentos e intercâmbios com outras pessoas, 

uma forma múltipla “de egoísmo” substitui uma anterior obediência a preceitos culturais de 

altruísmo costumeiro. Isto é, de subordinação de seus interesses pessoais aos de outras 

pessoas, de acordo com os deveres de reciprocidade de afetos e de uma assumida ou aceita 

gratuidade derivada da posição sócioafetiva que todas e cada uma ocupam como pessoas e 

como socius. 

Dentro da casa, no âmbito pacífico e conflituado da família e, dela para os outros 

círculos dentro da e para além da aldeia, o “egoísmo”, reconhecido como motivo de afetos e 

de interesses, é uma espécie de indesejado ponto limite de perda completa ou de quebra 

parcial  de uma ética camponesa de relacionamentos consagrados. Uma ética pendular entre 

alianças sempre existentes e conflitos sempre presentes, mas que sofre então a sua maior 

ameaça. Porque se antes ela foi construída, atravessada e regida por princípios comunais de 

reciprocidade - isto é, de submissão do interesse individual aos direitos culturais das 

diferentes categorias de comunidades de socius - agora ela parece pender em direção ao 

primado dos valores e dos interesses da realização individual. A propaganda que vai do 

valor-do-saber - sobretudo nas universidades - ao puro e simples consumismo de bens e de 

prazeres “compráveis”, e que invade casas e famílias, sobretudo nos intervalos dos 

programas de horários nobres da televisão, apenas atualiza e multiplica os seus indesejados e 

inevitáveis novos apelos. Algo visto como de fato novo e sorrateiramente invasor. Algo que 

talvez não tenha sido regido de tal maneira sequer ao tempo dos  señorios, e que talvez seja 

de feito presente e irreversível.  

Ao redor da mesa, ao comparar o seu próprio modo de ser e de agir com o de um irmão 

mais moço, uma  das mulheres presentes estabelecia bem essa diferença. Ela se alegra de 

haver servido e ajudado “os seus” e a “sua casa”, individual ou corporadamente, sem nunca 



231 

 

lhes haver nunca “pesado”. E até mesmo no casamento, que ela desejou que fosse  simples e 

com um mínimo de gastos... “mesmo sendo eu a primeira filla a casar”. Tudo ao contrário do 

irmão mais moço. Talvez pressionado pela noiva, ele exigiu das duas famílias gastos de uma 

cerimônia de matrimônio muito além do necessário a uma “boa boda‟. A partir desta 

oportuna metáfora a mulher à mesa lembrava que havendo sempre procurado subordinar os 

seus motivos individuais aos de outros da família”  - mais os pais, menos os irmãos - e aos 

de família, como um corpus afetivo e jurídico de primazia de direitos sobre os de seus 

indivíduos  - menos os pais, mais os irmãos - ela nunca exigiu que “os de casa” e nem “da 

família” retribuíssem. Ao contrário do irmão e da cunhada que “sempre que podem” 

invertem a direção dos eixos duais e comunitariamente familiais e reclamam uma retribuição 

maior do que o seu aporte dado aos outros e à Casa.  Através de uma trama sempre difícil de 

relações duais - mãe-filha, pai-filho, marido-esposa, irmão-irmão, cunhado-cunhado - a 

família da Casa, as famílias unidas por laços afins e consanguíneos de aliança através do 

matrimônio, e a neo-família são diferenciadamente entidades de valor primordial. E em 

nome de sua “harmonia” deveriam agir os seus integrantes, cada um desde o lugar 

socioafetivo de sua posição em cada momento de relação dual, e das interações vividas para 

com o “todo da casa”. 

Uma maneira de ser autocentrada - numa pessoa ou em um par, como em um casal – é 

de modo geral tachada como o “egoísmo” de uma pessoa “individualista”, ou de um alguém 

que “só pensa nele mesmo”. E, como tal, tende a ser compreendida como  a inversão de uma 

orientação ética de equilíbrio entre desejos pessoais de realização, direitos socialmente 

reclamados e  deveres voluntários ou impostos em círculos que estendem-se de um casal até 

esferas de investimento do afeto, do sentido e da ação que atravessam, vimos, o grupo 

doméstico, a teia da parentela, as unidades de vizinhos, os grupos de idade, de amizade e de 

interesse, a comunidade aldeã e paroquial, os socius  do Concello,  a região na Galícia, o 

todo do universo identitário e político galego. E também a sua nem sempre fácil fronteira 

com a Espanha.  daí a extremos que entre os Cristiáns de Irímia podem ir até “toda a 

humanidade”, assim como entre os militantes de ADEGA – os ambientalistas junto a  quem 
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vivi duas inesquecíveis excursões ecológicas - a “todo o Planeta Terra”
43

.  

Dimensões e esferas mais amplas, mais abertas e, claro, menos vivenciados como 

experiência relacional do cotidiano, ao mesmo tempo em que traduzem o próprio 

progressivo abrir-se e, depois escancarar-se das aldeas galegas a uma estendida “aldeia 

global”, retraçam uma reconfiguração não apenas de valores, mas de auto e alter-atribuições 

de identidades quase sempre ligadas à aquisição provisória ou resiliente de novas 

fidelidades. Elas podem ir dos deslocamentos do quem-sou-eu, em nome de um novo quem-

somos-nós entre os adolescentes, até uma inversão radical de mudança de valores e de 

habitus em um jovem universitário. Um xoven aldeão depressa urbanizado que passa a 

criticar fortemente o procedimento tradicional dos avós no trato com as vacas e os outros 

animais da finca doméstica, em nome de sua nova adesão a uma associação ativamente 

ambientalista.  

De outra parte, não apenas em Ons, mas em todos os lugares sociais de que participei 

ou que observei de perto ou de longe, tudo aponta para uma alteração do próprio significado 

de deveres-direitos de reciprocidade, assim como de motivos do desejo de partilha da vida. 

Ao se verem em um crescente deslocar-se do grupo de sujeitos para os sujeitos no grupo, o 

próprio sujeito social-pessoal dos direitos, e também as suas comunidades de vivência e de 

destino, concebem-se como unidades e como aglutinações individuais e/ou coletivas de 

indivíduos-sociais, mais do que de pessoas-sujeitos. Uma nova e transgressora realidade 

desde onde cada quem amplia os seus direitos de exigir-e-receber algo em troca do que 

investe. E desde onde o território-centro das inversões e dos direitos já não está mais na 

família, na Casa e na aldeia, assim como na paróquia e na comunidade religiosa ou social, 

mas cada pessoa nelas presente e delas participante. Aqui estamos a meio caminho entre as 

esperançosas observações de Michel Maffesoli a respeito das “novas tribalidades humanas”, 

e as impiedosas críticas de Bauman a respeito da liquidicidade das relações e da fragilidade 

crescente das  inconsequentes fidelidades no mundo da modernidade líquida.  

No bar Paris em Santiago Laura e eu conversávamos sobre um fechamento da Europa 
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 Um dos meus grupos de afeto e adesão na Galícia foi justamente o “pobo de Irímia”. Uma muito-pouco formal 

comunidade de cristãos que, em termos europeus, encontrei muito aproximada às comunidades de fé e de ação social de 

vocação popular com comparto no Brasil, sempre associadas à Teologia da Libertação. Até hoje coleciono e leio a 

revista editada pela “Xente de Irímia”; Encrucillada. 
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ao mundo “extra-comunitário” no presente momento. A Bósnia e a Etiópia, “aqui na 

Europa” e “lá na África” seriam um bom exemplo. Laura não criticava as falsas ações 

políticas dos governos europeus que pareciam “lavarse las manos” após o envio de alguns 

pacotes de “ajuda humanitária”. O que ela criticava com vigor era a “indiferença” da maior 

parte das pessoas, aqui mesmo, em Santiago, diante do que se passa em lugares tão próximos 

e distantes, quando os conflitos e as misérias políticas e humanas valem somente como uma 

entre outras notícias. Como, no limite máximo, uma distante preocupação que não mobiliza 

a consciência das pessoas pelo simples fato de que não afeta o cotidiano de suas corriqueiras 

individualidades.  

Enfim, um trânsito dos apelos e afetos em direção ao individualismo desloca o eixo 

pessoa-afeto, para o eixo-sujeito-interesse. E ele cria, a partir da própria unidade familiar, a 

possibilidade de quebra de códigos carregados de sentidos, afetos, respeitos e obrigações 

mútuas, ao instaurar circuitos de relacionamentos abertos a um franco jogo de negociação de 

interesses pessoais onde os inter-deveres de envolvimento e participação podem vir a ser 

postos em questão a cada momento, de acordo com a percepção interessada de cada 

situação. Os preceitos inscritos nos ritos das sociedades tradicionais, em cada um de seus 

planos, tendem a ser mesclados com, ou mesmo substituídos por estratégias de jogos 

oportunos de funcionais e individualistas novas sociabilidades. É bem verdade que mesmo 

nas aldeias as pessoas mais críticas para com o passado reconhecem que em “outros tempos” 

elas também não eram um sinônimo perfeito de solidariedade e nem de harmonia. 

Será oportuno pensar tudo isso a partir da visão que Mita aporta à nossa conversa. Ao 

defender um sentido de vida ancestralmente galego, esta nacionalista nascida nas Astúrias, 

em nada deve ser confundida com uma pura e ingênua defensora de tradições culturais, 

como aqueles resíduos que cabem bem em almas de vellos e em  estórias e adornos  para os 

turistas. Conheci na Galícia poucas pessoas como ela tão ardorosamente defensoras de uma 

atualização modernizadora de agropecuária, assim como do modo de vida e de alguns 

preceitos e valores na Galícia. Como outros, mas com o lastro de anos de trabalho entre 

pessoas do campo através de Extensión Agrária, Mita sabe e difunde a idéia de que a Galícia 

não pode perder a “corrida da Comunidade Europeia”, em parte imposta e nefasta, em parte 
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inevitável. Foi dela, de Romariz, de Lídia, do Sindicato Labrego Galego, assim como de 

algumas outras pessoas em Santiago, Negreira e Ons, que ouvi as críticas e as previsões que 

me pareceram mais assertivas e coerentes a respeito das políticas instáveis e dos jogos de 

poder entre as artimanhas empresariais, sobrepostos nos últimos anos aos agricultores 

galegos. Deixo de lado o teor mais político do que conversamos tantas vezes, e trago até 

aqui o que guardei de suas idéias sobre as mudanças do modo de vida e de uma ética 

camponesa que ela lamenta tanto quanto as pessoas à volta da mesa na casa de Rosa e 

Luciano. 

Mita acredita que algumas variações do passado próximo, seja na unidade de 

explotación, seja na família camponesa e/ou na aldea são inevitáveis e, em alguns casos até 

mesmo  benéficas. Defende a redução do número de pessoas ocupadas na agropecuária, dada 

a direção em que ela se move. Defende uma formação profissional para os jovens de agora. 

Defende uma abertura mais socializada e menos mercantil do campo de trabalho em direção 

a  novos  ofícios e novas carreiras. Reconhecendo-se uma pessoa crítica das atuais políticas 

da Comunidade Europeia e da Espanha, a respeito do trabalho e de vida no campo, ela 

acredita que é inevitável o prosseguimento da inovação tecnológica da agricultura e da 

pecuária. Isto até quando e em favor dos agricultores e gandeiros galegos a distância entre a 

Galícia e a Bretanha - de onde retornou recentemente -  venha a ser a menor possível. Ou, 

melhor ainda, inexistente. 

Mas o que Mita não aceita – e aqui quero acreditar que ela pensa em comum com 

vários dos intelectuais e militantes nacionalistas da Comarca – é que uma adequação das 

normas de produção e trabalho, de educação e de políticas culturais, em nome de uma 

imposta e mercantilizada modernização, seja acompanhada de uma perda de valores regidos 

pela partilha e pela reciprocidade. E se acompanhe também de uma progressiva perversão 

dos valores e princípios de uma ética camponesa que regem ainda hoje  a  experiência 

camponesa desde a libertação política e econômica dos labregos galegos,  mesmo quando 

vivida entre a harmonia e a ruptura, entre a aliança  e o conflito,  

Uma individualização dos motivos de vida e de orientação das relações entre as 

pessoas, e entre elas e os grupos sociais do mundo rural, tenderia a servir a uma lógica 
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centrada cada vez mais nos interesses de um perverso e abarcador mercado. Um mercado em 

que o que menos conta é justamente uma real qualidade de vida e uma sempre crescente e 

autêntica felicidade das pessoas como ela, Carmem e Maruja. Assim, a passagem em boa 

parte benfazeja de padrões ancestrais de visão do mundo, de orientação ética dos saberes, de 

sensibilidades, de sentidos  e dos símbolos da vida estaria deixar que pelo caminho se perca  

algo de uma antiga ética camponesa, reconhecidamente boa não por ser “tradicional”, mas 

por ser ancestralmente humana e humanizadora. E uma perda em pelo menos três 

dimensões.  

Primeira. Na crescente hegemonia de um individualismo que substitui, no todo das 

relações ou em parte, a reciprocidade e a solidariedade em favor da competência e da 

competição. Algo que instaura como valor uma concorrência tida como legítima e fundada 

nos direitos originais de atores sociais transformados em agentes-de-mercado. Nesta direção 

os antigos códigos sociais de interação fundados em uma reconhecida tensão legítima entre 

partilha/reciprocidade versus individualismo/concorrência, tende a se impor um novo código 

de relacionamentos, em que a eficiência exclusiva e excludente de indivíduos competente-

competitivos tende a tornar-se um critério de valor crescentemente dominante e 

determinante. ”Vencer na vida” é vencer os outros. E é singularmente sobrepor-se aos 

outros, de tal sorte que a própria cooperação entre as pessoas tenderia a tornar-se não mais 

um princípio fundador do desempenho individual, mas uma estratégia de cálculos do 

proveito de indivíduos concorrentes sobre pessoas solidárias.  

Segunda. A orientação socialmente consentida, e até mesmo tornada um valor-de-vida, 

fundada no primado do indivíduo e do sua inevitável e até mesmo louvável vocação ao 

individualismo, desloca padrões da cultura centrados em critérios de criação de relações e de 

espaços de vida consagrados, sólidos, previsíveis e confiáveis, em que as qualidades éticas 

de cada pessoa eram positivamente avaliadas como parte das experiências tradicionais de se 

ser agricultor e vecino, em direção a valores e códigos alheios ao mundo galego ancestral. 

Uma perda não apenas de uma sonhadoramente desejada “tradição cultural”, mas de seu 

substrato humana e humanizadoramente social.  

Porque não se trata de uma pura e simples espécie de passagem do ancestral-
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tradicional-arcaico e “próprio da cultura galega‟, em nome do atual-moderno-inovador e 

próprio de uma nova cultura espanhola ou europeia. O que se vê estar acontecendo é uma 

imposição de valores de avaliação de identidades e de orientação da vida pessoal e interativa 

cujo lugar social não é o de uma outra cultura humanizada, e nem mesmo parece apontar 

para a criação de uma gramática cultural ou um modo de vida de feito e de dereito 

confiáveis. Não se trata pura e simplesmente de se assistir à perda “dos valores ancestrais da 

cultura galega”. Trata-se de perguntar em nome do quê tido isso acontece. Afinal, o que 

muda e se transforma vem em nome da criação de estilos de vida e de tipos de pessoas em 

que a própria pessoa do camponês galego venha a ser e venha a valer o quê? 

Assim, o que parece estar em jogo não é algo folcloricamente cultural. É alguma coisa 

culturalmente social. O que Mita e os outros de Ons e Negreira  denunciam é algo situado 

muito além do que acontece com os xeitos peculiares da língua e da  fala, das danças típicas 

e das festas patronais. O que se pergunta é a direção que tende a tomar tudo o que muda ao 

redor, ao transitar em direção à construção  social afinal de que tipo de cultura nas aldeias 

entre elas e para além delas?  De outra parte, que poder possuem aquelas que são, no campo 

galego, as pessoas e as unidades comunais mais frágeis, nos momentos de se decidir algo a 

respeito dos processos de individualização e de adequação de modos de vida ao primado de 

uma vida subordinada a um ilusório mercado, desde onde o que se perde, no final das contas, 

são justamente os valores humanos e os direitos mais essenciais de pessoa, de famílias, de 

pequenas comunidades de vida e de trabalho? 

Terceiro.  Quando os critérios da vida no campo passam de uma ética de 

corresponsabilidade para uma moral de concorrência, há uma  correspondente passagem de 

valores de relacionamentos subordinados a um código regido por princípios sociais do 

processo produtivo, para um outro, subordinado a  preceitos individualizados de pura e 

simples lógica econômica de produção. Este é, por exemplo, o momento em que o afeto 

galego ao  trabalho de mulheres e homens, como um bem da vida em si-mesmo, cede lugar a 

um interesse pelo exercício rotineiro de um trabalho medido não mais em nome da alegria - 

do prazer mesmo - de criar algo lado a lado, juntos/juntas, todos os dias, mas de acordo com 

os indicadores de seus efeitos de eficácia. Chegará o momento em que o desempenho de 
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uma pessoa que trabalha com vacas será medido em cálculos de computadores tal com é 

medido em litros diários de leite o desempenho das vacas?  

Todas essas dimensões são relevantes e Mita as ressalta com justiça. O eixo mais 

importante de uma cultura galega no mundo rural é ainda o amor ao trabalho, associado ao 

amor à casa, à família e, por extensão,  aos círculos sequentes de sociabilidade. O par de 

aparentes ou reais preceitos éticos no interior da cultura camponesa: reciprocidade versus 

concorrência está fundado sobre relações de trabalho vividas como um lugar de intercâmbios 

com a natureza e entre as pessoas, em que a  própria vivência rotineira do cotidiano é 

prazerosa. “A xente traballava duro, mas era bem mais feliz” é uma frase que ouvi muitas 

vezes, E  ela quase poderia ser um lema de vida em  Santa Maria de Ons. 

E porque não se é mais “tão feliz” agora, quando não há mais patrões e nem há pelos 

campos a fame, e também quando o trabalho é mais suave e os seus rendimentos são mais 

compensadores? Talvez porque ao se tornarem, primeiro cada pessoa e, depois, cada casa, 

seres cada tão mais individualmente produtivos e tão avaliados por um desempenho 

funcional em um processo de trabalho cujo sentido aos poucos escapa de sua própria 

compreensão, cada quem tende a se tornar aos poucos – mesmo ou principalmente sem o 

saber - o pior patrão de si mesmo. E, pior do que a “fame de pan.” seria  uma ameaçadora  

“fame de sentido de vida”, justamente, quando o pan e o viño são hoje abundantes e quase 

começam a sobrar. 

 

Carmem e Benigno e, por detrás, o manso olhar da vaca do carro. Quisera 

nunca esquecer esses dois rostos, como a imagem do que de mais 

afetuosamente feliz vivi entre as gentes de Santa Maria de Ons. 



238 

 

Distâncias 

As pessoas daqui se espantam porque me vêm andando, mesmo nos dias mais frios e às 

vezes à noite. Vou quase sempre a pé para Negreira e, de vez em quando, de Pedrouzos,  a 

Fonte Paredes. Duas ou três vezes vim caminhando uma manhã inteira desde a Rua do 

Home Santo, em Santiago de Compostela até Fonteparedes 

Nos últimos dez e, mais ainda, nos últimos cinco anos, os carros invadiram as aldeias 

daqui e de quase toda a Galícia. Afora a família de Carmen e Benigno, donos de uma última 

junta de vacas-de-carro, creio que todos por aqui possuem pelo menos um automóvel 

pessoal ou familiar. E até mesmo Mariña, a filha única e adulta do casal, jura que no 

próximo ano terá o seu “auto”.  

Todos se deslocam de carro, a menos que a distância a percorrer seja pequena. Há 

nenhum cavalo e raras motos. Bicicletas também não são usadas nas “terras altas da 

Amahia”. Algumas pessoas quando se deslocam da casa ao trabalho em suas terras usam um 

trator.  Luciano vai com o seu automóvel vermelho de Ons de Abaixo ao bar do Ruso, a 

menos de um quilômetro.  

Alguns dentre os vellos fazem troças comigo, dizendo que eu sou o único a andar por 

caminhar pelas carreteras e entre as corredoiras. E alguns dentre eles – moradores em 

outras aldeias de Brión chegam a se perguntar se “aquele vulto errante na noite” seria um 

extravagante ser humano, um dos últimos galegos ainda caminhantes noturnos, ou até 

mesmo um indesejável lobisomem.  

Lembro-me de Xesus, o crego de Rao,  entre as montanhas dos Ancares, quando na 

“Romaxe dos Crentes de Irímia”, me falava de longas horas de caminhadas noturnas. De 

uma manhã inteira de andar entre uma aldeia e outra para celebrar missas, ou para visitar um 

paroquiano distante. Poderíamos haver sido bons companheiros de jornadas.     

Toda a mudança que vejo à minha volta, em um mundo devido a meus hábitos antigos 

e exóticos (no duplo sentido da palavra), como o inveterado costume de caminhar sozinho, e 

devido a uma compreensível falta de um carro, pareço ser mesmo o “mais antigo entre os de 

ou em Santa Maria de Ons.   

Falando de seus alunos em A Baña e falando dos mais velhos nas aldeias, Manolo 
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Cajuso contava que até poucos anos atrás vários adolescentes nunca haviam ido à beira do 

mar, que está a menos de meia hora de Santa Maria de Oms. Algumas pessoas mal 

conheciam Santiago e muitos nunca saíram da Galícia. A vários vellos uma boa feira de 

gado em Santa Comba interessa bem mais do que a “Festa do Apostol”, em Compostela. 

Não foi fácil convencer José Cambón, Manolo Cajuso, Luciano e José “Moncho” 

Ramón a me acompanharem em uma jornada de apenas três dias, que siando da frente da 

Igrexa de Santa Eugenia encerrou-se entre as pedras do Cabo Fisterra. 

Tempos depois de quando eu fui embora de Ons e da Galícia em dezembro de 1992,  um 

grupo de adultos capitaneados por Luciano e por Manolo  resolveu fazer a pé o “tramo galego” do 

Caminho de Santiago. Como seria impossível para eles tomar uma semana, como aconteceu comigo,  

em outubro de 92, resolveram fazer o Camiño em três jornadas de fim-de-semana, com ou sem uma 

noite de dormida pelo caminho. Foram  os mesmos que fizeram comigo a Peregrinação de Ons ao 

Finisterra. Duas longas cartas escritas pelos de Ons deram-se conta da aventura piedosa. Eu me revi 

caminhando com eles.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É quando a suave bruma – a brêtema – tudo  

cobre e o horizonte parece revestido de todos 

os mistérios de outros tempos. Existirão nela 

as meigas? os trasgos? 
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Sobre Silêncios e Sons – o que se preserva, o que se perde 

A velha avó e madrinha de Maruja interrompia a nossa conversa e cantava cantigas, ou 

versejava poemas populares que agora só ela sabia lembrar. E ora lembrava, ora esquecia, 

quando os cantava e  dizia aos “xovens” (nós)  que a ouvíamos entre silêncios e sorrisos. E 

ela ria e  também sorria quando  começava uma cantiga antiga e não lembrava como ela 

acabava. Os outros, os da família, ouviam complacentes e me olhavam como quem se 

desculpa. E eu, querendo que aquilo durasse toda uma noite.  

Hoje, vivi uma dupla comilança de “encilhado”, primeiro nos Cambon e, depois, na 

casa de Ruso.  As pessoas desejavam mesmo era comer e beber o viño servido nesses dias 

sem meias medidas. Pois eles eram dias de meia festa. Na casa dos Cambon, mais restrita, o 

único convidado de fora da família era eu. Pouco se falou entre a lareira  - grande e solene - 

e a cozinha, e entre afetos e alegria muito se comeu. 

Em Ruso, entre a casa e o bar havia muita gente da casa e de outras, e se falava alto e 

se ria de tudo e de nada. Poucas vezes, mesmo nas festas, eu vi tanto derrame de alegria 

como naquela noite. Mas, para meu pesar, não se cantava e nem se dizia coisa alguma que 

de gravador em punho eu pudesse “recolher” como um pedacinho de uma noite de  

corriqueira cultura galega nas aldeias. De algum lugar vinha, em favor dos xovens um som 

alto de música  moderna e em inglês. Entre os adultos um ar de desagrado. 

Creio já haver dito algumas vezes que o que resta de uma memória oral galega da 

antiga vida camponesa e de sua festiva face de cantos e de danças, sobrevive agora em dois 

lados polares: nas escolas e nas agremiações de ensino e culto de “tradições galegas”, em 

Brión e nas vilas e nas cidades, e também na memória fragmentada de alguns últimos vellos 

que diante do espanto de netos acostumados a videogames, quase sempre sorriem 

complacentes e silenciam. Para sempre? 

Fiquei sabendo por Luciano que há um coral de “xovens das aldeas” em Brión. Fiquei 

sabendo por meio de Xosé Ramon que há também dois grupos de teatro de jovens. Mas não 

existem mais agremiações tradicionalmente populares nas aldeias e em todo o Concello, nos 
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termos em que eles existem ainda espalhados pelo Brasil e alguns outros mundos da 

América Latina.  

Convive-se com o que eu quero chamar um certo “silêncio cultural da memória”. Não 

desejo pensar isto em termos de uma lógica atrelada e subalterna a um mercado de bens 

simbólicos, ou a um sempre lembrado processo social gerador de diferentes culturas 

híbridas. De culturas negociadas. Quero compreender o que acontece a partir do que 

cotidianamente vejo acontecer aqui. A uma e outra teoria das mudanças sociais e das 

hibridizações culturais voltarei um dia depois... a contragosto. 

Partindo do suposto que a Galícia torna tão evidente, segundo o qual  são errôneas ou 

inadequadas as distinções polares entre modalidades de culturas: erudito versus popular, por 

exemplo, procuro compreendê-las na estreita e multiforme dinâmica de suas interações. 

Mesmo assim devo lembrar  que o que vejo acontecer ao meu redor é um motivado trabalho 

de  ação social e culturalmente político  de agenciamento e de eruditização de culturas 

patrimoniais. E algo socialmente intencional em duas direções. Numa primeira porque o 

vejo acontecer através de ações bem definidas e motivadas de pessoas, de grupos e de 

associações de vocação galeguista. Ações culturalmente motivadas como a do empenho e do 

trabalho de grupos universitários, ou da solidão militante de jovens artistas, preocupados 

com o que poderia ser uma salvaguarda das tradições. Pessoas e grupos motivados, creio, 

por razões que tem muito mais a ver com algo entre o afeto e a pura vivência de uma arte em 

que acreditam, do que com razões de uma política que considere com seu dever o “preservar 

o que é nosso”  

Políticas de ação cultural que correm seja por um Concello local, seja pela própria 

Xunta de Galícia, e que aqui e ali são mobilizadas em  favor da premissa de que aquilo tudo 

que ainda não está “culturalmente perdido”, ou em perigo de extinção, precisa ser pública e  

oficialmente subvencionado, protegido,  preservado, revigorado. Responde-se então – e 

como poderia ser de outra maneira? – através de investimentos na oferta de cursos, na 

criação agenciada de tempos e espaços, na formação de xovens galegos em alguma 

modalidade de “arte genuinamente galega,  como a oferta de  momentos de oficinas de 
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performance em que nenos e xovens possam aprender com artistas e artesãos locais e de 

fora, algo que através deles dure ainda algum tempo mais.   

Em um domínio para além das aldeas e de concellos, um mesmo retorno 

motivadamente agenciado e eruditizado de “nosas expresións culturaes” ganha dimensões 

que abarcam toda a Galícia e, em alguns casos, até mesmo outras Espanhas. Quem compre 

um Cd ou um Dvd de Amâncio Prada (que não é galego, mas canta em galego e canta a 

Galícia, e cuja obra musical eu recomento com ênfases), de Lixa, de Muxica, de Milladouro, 

de Leiria, ou de Fuxan os Ventos, ouvirá e verá o que comento aqui. E com uma animadora 

qualidade e sensibilidade. A partir de um trabalho de pesquisa a música instrumental e a 

música das “raices galegas” retornam em suposto estado puro, ou já motivada e 

criativamente retrabalhadas, quase sempre com um apreciável valor. Mas não devemos 

esquecer que a maioria dos jovens que bailam galego e tocam bandolas preferem ouvir as 

músicas eletrônicas da juventude às de Milladoiro – cujos CDs eu trouxe todos para o Brasil. 

Falar de culturas híbridas e de hibridização de culturas é algo que apenas de modo um 

relativo cabe aqui. Algo que teria as suas raízes (no duplo sentido da palavra)  em formas 

simples  de articulação de modalidades de criação cultural  próprias ou apropriadas de dentro 

para fora. E alguma coisa que se mescla e cria algo mesmo-e-outro a partir de padrões 

culturais  tradicionais retrabalhados por  pessoas e grupos eruditos já migrados para as 

cidades e com uma vida cotidiana distanciada quase sempre do que se vivem em um lugar 

como Ons.  

Entre o grupo de jovens gaiteiros de Ons e de Brión, os vellos últimos “antigos 

gaiteiros” que ainda sabem “tocar fechado” e o Milladoiro que pequeninas e grandes  

distâncias de e entre formas culturais através da música da gaita de foles haverá? Que 

diversidades subsistem no sentido e no sentimento dados não apenas ao que se toca, mas à 

configuração social – uma pequena festa de aldeias ou um espetáculo grandioso em Madrid - 

em que se toca, e o significado  - no singular e no plural - que se se atribui  ao tocar gaita de 

fole desta ou daquela maneira, diante desta ou daquela gente.  

Tal como no Brasil, tal como por toda o mundo, creio que há de parte das empresas 

paraestatais e privadas galegas um crescente, um quase exagerado interesse em  investir nas 



243 

 

mais diversas formas de realização de uma diversa “cultura galega”. E notemos que mesmo 

entre quem vive distante das teorias da antropologia, aqui mesmo na Galícia o que se 

entende por “cultura” é tão diverso e contraditório quanto o que se vive como política. Há, 

repito, um visível interesse em apresentar um tal “reavivamento  cultural” como a metáfora 

da vocação  de uma quase livre autonomia na Espanha. Uma outra Cataluña que ao 

modernizar-se e buscar aproximar-se dos padrões europeus de qualidade, aspira por negar 

uma afiliação ao mundo cultural de Espanha, inclusive para não perder ou deixar que se 

mescle e “espanholize” de mais uma nunca estabelecida identidade galega,  

No final de cada cinta magnética com poesia, música de todos os tipos, inclusive 

folclórico-tradicional que em 1992 acompanhava as edições de O Correo Galego, em  

parceria com a Xunta de Galícia, uma voz feminina terminava dizendo: “estamos tratando 

de construir uma Galícia tal como ela é, mas cada vez mellor”. Anos mais tarde o La voz de 

Galícia o jornal rival de O Correo Galego, lança uma coleção excelente de Cds com este 

nome: Son de Galícia. Mariano e Pilli guardaram para mim e trouxeram ao Brasil a coleção 

completa. E eu escrevo estas páginas quase sempre ouvindo um dos discos. 

Mortos uns, postos à margem outros, tornados vellos e deslocados outros ainda, onde e 

como preservar artistas populares e de raízes de música e de outras artes e ofícios ainda 

original ou renovadoramente recriadores de  uma cultura galega do campo e das aldeias, no 

que ela tem de substrato de uma identidade que, para não se perder,  necessita com ritmos 

cada vez mais acelerados,  modificar-se em pouco tempo? “Identidade”... será que esta 

palavra ainda quem dizer alguma coisa? 

Mas, se tais sujeitos-atores culturais desaparecem enquanto entidades culturais de uma 

Galícia em que o primitivo trator substituiu a junta de vacas e o arado manual, e em que 

novos tratores quase eletrônicos depressa substituem os pioneiros, uma memória cultural, 

tenderia a ser também aos poucos esquecida. Ou ao menos posta à margem à espera de um 

pequeno punhado de ainda apreciadores fiéis que se reúnem aqui e ali para ver e testemunhar 

o que se acaba. Ou, então, o que há “no que é nosso” de ainda vivo e de re-apropriável, tende 

a ser deslocado de seus momentos e espaços originais de realização, e transformado em um  
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espetáculo ao redor do qual reúne-se não mais uma comunidade de coparticipantes, mas um 

difuso e, não raro, barulhento público de ruidosos e anônimos assistentes.  

Recordemos passos dados muitas páginas atrás. Sabemos que os tempos, modos e 

lugares de reminiscência das antigas culturas ancestrais, aldeãs, labregas, deixarem de ser, 

eles próprios, os mesmos.  

Algo do que vi acontecer neste glorioso e controvertido 1992 poderia nos ajudar a 

completar estas idéias esparsas. A cada ano aumenta o costume recente de se organizarem 

concentrações de artistas e outras pessoas - autores-atores de diferentes alternativas culturais 

em regiões quase arqueologicamente arcaica. Eventos deslocados da cidade à proximidade 

do encontro entre o cenário de antigas aldeias, e castros de suposta orixen celta, restos 

arqueológicos ou históricos, e mais as paisagens preservadas de fragmentos de uma natureza 

ainda não domada, entre montanhas ou, de preferência, a beira mar. 

 E o que se celebra ali?  

Penso que a busca da vizinhança entre o que foi presumivelmente um território cultural 

de origem de um nós-mesmos, ao lado do que pode ser agora recriado a partir de arcaicas 

também presumíveis alquimias da cultura. Se a gaita de foles puder ser associada a uma real 

ou suposta origem  celta ou celtíbere ela e as suas músicas merecerão um cenário 

correspondente. E tocá-las e ouvi-las será tão densamente sagrado quando para o peregrino 

cristão é fervorosamente tocante ouvir a música da Catedral de Santiago e comungar na 

“Misa do peregrino”, depois de trinta dias de caminhada.  E entre fragmentos de uma 

“arcaidade galega” e a crescente invasão de sonoros e alucinados espetáculos de “música de 

massa”, subsiste o afã de fazer interagirem uma estratégia dirigida a desejo de ser e sentir-se 

ao mesmo tempo jovem e maduro, e substantivamente ainda galego e ancestral, mas já tão 

moderno quando o que se vive e ouve em Madrid ou em Nova York. Não devo esquecer que 

em julho de 1992, durante as notáveis festividades do Apostol Santiago, o espetáculo que 

reuniu em um só momento a maior quantidade de pessoas foi a Missa dos Quilombos, vinda 

do Brasil entre músicos, atores e cantores, e dirigida por Milton Nascimento, coberto com 

uma vestimenta branca quase igual à dos monges trapistas.  Em outro momento da mesma 

festa, presenciei a apresentação de um grupo galego amador, intérprete de uma excelente 
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musicalidade galega, tocando e cantando diante de uma plateia quase menor do que o 

próprio grupo de artistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao lado dos instrumentos musicais que qualquer uma 

banda de músicas pelo mundo afora possui, a gaita de 

foles, que apenas os galegos e outros povos que reclamam 

“serem celtas”, ainda fazem soar entre espetáculos  

profanos e festas patronais como esta, em Santa Comba.  

 

No trem Talgo, depois de Medina del Campo 

A Galícia ficou para trás. Terá mesmo ficado?  

Passamos faz tempo por Puebla de Sanábria. E pelo nublado do tempo por aqui 

imagino que entre Santiago e o Fisterra estará chovendo. Choverá em  Ons?  

Agora devo confessar para mim mesmo que já não sei como continuar este meu 

“caderno de campo escrito a mão sobre linhas de páginas já amareladas. Havia decretado 

que deixaria de escrevê-lo quando saísse da Amahia. Ao enviar em caixas pelo correio - 

junto com fitas gravadas e os muitos livros e folhas de xerox - os outros vários cadernos 

iguais a este que restou comigo, não sei por que resolvi trazê-lo  comigo para Madrid e para 
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o nosso esperado “encuentro” em Trujillo. 

Luciano atrasou quase uma hora por causa de um engano no despertador. Foi ele quem 

pelo caminho entre Brión e Santiago lembrava um dito popular  antigo, que associava Santa 

Luzia, por volta de 12 de Dezembro, com a noite mais longa do ano. A mesma que no Brasil 

se acredita que seja a de São João. Despedimo-nos com o longo abraço de que sente o deixar 

um amigo. Mas como a ternura de quem sabe que vai reencontrar o outro. E assim foi. 

Durante esta longa viagem de trem cortando boa parte da Espanha eu me deixei dividir 

entre os devaneios que sempre me acodem quando eu, um “janeleiro” olho e contemplo  

paisagens,  e o relembrar outras paisagens tão recentes algumas que ainda devem estar logo 

no lado de trás de meus olhos. E divido imagens vistas e lembradas com a releitura de uma 

agenda vinda do Brasil, em que eu registrei dia a dia alguns acontecimentos  desta viagem, 

desde a Itália até agora, na Espanha. E o seu primeiro dia escrito foi 9 de Dezembro, em 

Roma. E o último acabo de fazê-lo no sacolejo macio desse trem, um ano depois.  

Desde os últimos dias, os de arrumar casas e objetos em Santiago, na nossa casa - o 

apartamento da Rua do Home Santo 33, próximo à pequena capela de Nosa Señora da 

Quinta Angustia - e também a casinha sobre a escola dos nenos no Promeiral, até este 

momento, agora, quando eu estou sozinho desde quando abracei Luciano e embarquei no 

trem, tudo o que eu vivo tem um peso um pouco maior do que o dos outros dias. 

Agora, por exemplo, desvio a todo o momento os olhos deste caderno de campo cuja 

letra, mesmo sendo a minha, eu mal decifro, para olhar a paisagem de uma Espanha que se 

esquece de haver sido verde mais ao Norte e se faz amarela e quase árida, tão diferente dos 

úmidos verdes e das muitas águas da Galícia. E as cenas que vejo no passar de um pensar 

evocam as cenas que eu vi. Uma pedra lembra outras. Uma casa recorda aldeas. Uma aldeia 

relembra amigos. Um bosque de pinheiros evoca um de carvallos, de faias, olmos e 

castiñeiros. Uma curva de estrada trás de volta algumas nuvens que entre céus de outras 

ainda tão próximas e já tão distantes, escurecem o céu de memória.  

Dez meses depois vivo uma sensação de “missão cumprida”, E qual será mesmo o 

sentimento que haverá de dizer isto? Uma euforia, talvez. Mas só se for silenciosa, como eu 

mesmo estou agora, em silêncio, e não porque esteja sozinho. Sem festas interiores e com 
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desejos de rituais iguais a esses em que um gesto das mãos já consegue dizer tanto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É o cinzento das nuvens de um céu quase sempre nublado quem colore de sua cor as pedras 
do hórreo, da casa e da igrexa. 

 

Luciano, o amigo desde os primeiros momentos entre as aldeias, até quando, no 

instante de ir embora me deixou na fronteira do “casco histórico de Santiago” e voltou a 

Brión insistiu em ficar comigo até à hora da partida do trem. Mas já era bem o tempo; era 

um dia de semana e ele deveria voltar a tempo da hora do começo do trabalho da tarde. 

Então nos abraçamos e nos dissemos palavras meio vazias de sentido e cheias de afeto. 

Palavras tolas que as pessoas se dizem nessas horas, à falta de encontrar outras. Eu vestia a 

“cazadora” que ele me deu em troca da “carpa” que deixei com ele.  

Antes de viajar almoçamos no bar quase em frente do prédio de Xeografia e História, 

na Praça da Universidade. Uma salada de merluza e uma tortilha espanhola saboreadas com 

algum amargor entre vinho da casa e pedaços de pão.  

Antes, ainda de manhã, estivemos com Luciana, a filha e troquei com ela palavras de 

lembranças e algumas palavras  que um pai diz  segurando lágrimas a uma filha na vésperas 

de despedidas. Ajudado por Luciano eu havia subido os três pisos acima da casa da Rua do  

Preguntório, número 16, levando comigo o pequeno fogão de duas bocas que Luciano e 
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Rosa deram para ela e Juan Carlos esquentarem as primeiras comidas de uma vida que iam 

começar a compartir.  

Quando íamos para a “Estación de trenes de Santiago” Marina e Luciano nos 

acompanharam. Mas, na plataforma foram sensíveis o bastante para deixarem pai e filha a 

sós.  Fizemos esforços para esconder entre os dois uma tristeza que não era muita e nem era 

pouca.  André e Maria Alice haviam voltado para o Brasil e eu estava começando a voltar, 

depois de alguns dias ainda em Madri e em Trujillo. Na hora de despedir antes de entrar em 

trem Talgo nós nos abraçamos contendo choros. Eu queria voltar, depois de tudo.  

Uma das providências que fiz em Santiago antes de viajar foi despachar pelo correio a  

décima primeira caixa de vinte  quilos com o endereço de nossa casa no Brasil. Lá se viam 

algumas roupas, muitos livros e alguns cadernos. E também os envelopes do “Tino 

Martinez” que guardavam as mais de quatrocentas fotos com que guardei em preto-e-branco 

cenários, cenas, gestos e pessoas em Ons e em um círculo de aldeas,  villas e cidades,  de 

que Pontevedra, Foz e Ponferrada (já no Bierzo) seriam os limites. .  

Nos últimos dias em Ons aproveitei algumas horas antes e depois de comermos para as 

classificar e para reescrever quem era quem, o que era  o quê e aonde, nas fotografias que já 

tinham cópias ampliadas. Fizemos isto juntos: Manolo Cajuso, Luciano, Rosa e Sabela, que, 

menina ainda, às vezes se revelava uma excelente “auxiliar de campo”. 

Não era mais hora de alunos e professores presentes quando fui ao Departamento de 

História II devolver a velha e utilíssima máquina mecânica de escrever que Isaura Varela  e 

Pilar Cagiao me haviam emprestado. Durante todos os meses de Galícia, tudo o que não 

escrevi a mão, com canetas de tinta líquida cujas cores aos poucos se apagam nas páginas de 

cadernos,  eu escrevi com essa arcaica máquina que hoje será uma  peça de museu na 

Facultade de Xeografia e História . 

Como gesto de entrega e despedida apertei a mão de um funcionário da secretaria, cujo 

nome cheguei em fevereiro e saí em dezembro sem saber. Não sei se ele, algo espantado, 

imaginou o que estava então acontecendo. Pensei dizer algumas palavras, mas em meu 

precário galego elas poderiam soar mais estranhas ainda, e me despedi em silêncio. 
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Na casa do Promeiral José “Moncho” Ramón ajudou-me a levar duas mochilas 

carregadas e uma máquina de escrever eletrônica - que eu comprei de última hora e que me 

serviria bem menos do que a  velha Olivetti 46 de “Xeografia e História”. Deixei como 

lembrança, uma para ele e outra para Paco, as duas garrafas de “orujo” legítimo que o Pai  

de Isabel e de Ana me deu  de presente dias antes, quando pela última vez visitei a família 

em Torres de Altamira. 

Choveu mais do que não-choveu na última semana em Ons. Afinal, já era dezembro e o 

frio veio aguado. E o tanto que fazer, misturado com o frio molhado dos dias curtos do 

começo do inverno conspirou contra o meu desejo de refazer por uma última vez pelo menos 

os meus caminhos de carreteiras e de corredoiras mais queridos. E entre os poucos tramos 

por andei, caminhei devagar, como quem afinal, livre dos deveres da pesquisa pode ouvir 

piar dos pássaros e o cantar das fadas. De longe eu revia algumas aldeias, e meio com 

vergonha de que outros me vissem, acenava como quem se despede. Como quem à distância 

agradece e abençoa. 

Afortunadamente houve tempo para nós dois, Luciana e eu, participarmos da ceia de 

aniversário de Sabela e de Xosé Ramon, ela no dia certo, ele, um pouco depois. A ideia de 

entregarmos alguns dias antes o “piso” da Rua do Home Santo, 33 e passarmos os últimos 

quatro dias juntos em Ons, na casa de Rosa e Luciano nos veio num repente. Não poderia ter 

havido uma outra ideia melhor. Porque será que eu dormi tanto e tão pesado na última estada 

em Ons, enquanto nas costas de A Coruña, o Navio Mar Egeu ardia em chamas e manchava 

de um óleo negro  quase cem quilômetros de mar no litoral da Galícia? Longe daquilo, entre 

montes e brumas de dezembro, saí por Salaño Grande em direção a Forxan; contornei 

Viceso e retornei pelo monte que da a volta em A Igrexa e termina perto de Ombre.  

Num outro dia assisti ainda aos ritos domésticos e sangrentos da morte de um porco 

nas casas de Ruso e de Ventura. Preferia não haver ido, pois não queria misturar aquelas 

cenas com as dos acenos de adeus. Muito melhor foi ter encontrado Amélia tecendo de palha 

trançada o chapéu das mulheres, que depois carinhosamente ela deu de “regalo” para 

Luciana. 
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Luciana com o sombreiro dado por Amélia Cajuso e Carmen  Cambon, em um  

raro momento sem o traxe negro e o seu chapéu de palhas. 

 

Na noite de Sábado levei Luciana aos Cambon. Colhemos erva juntos por uma última 

vez. Eles nos convidaram para ficar e comer, com o carinho de tantas outras vezes, e nós 

almoçamos lá uma empanadilla e frango com arroz. Quando na véspera de ir embora eu 

voltei lá para me despedir de todos, Carmen e Maruja choraram. Maruja me abraçou forte e 

demorado – essa velha sempre de lenço negro sobre os cabelos muito brancos -  e disse entre 

lágrimas, quando eu falei que voltaria um dia, breve: “Cando voltares eo non estarei mais 

aqui”. Voltei e ela estava. Manolo Cambon, triste por outros motivos, deixou para nos 

abraçar por instantes a tela da televisão, onde assistia, sem poder fazer nada, o Zaragoza 

ganhar por 2x1 de um time da Alemanha mesmo assim ser desclassificado  da Eurocopa. 

Domingo chovia forte e não fui a Treze, abraçar „Roma” e seus pais: Carmen e 

Benigno. Mandei uma carta depois. Ele nunca irá saber o quanto aprendi de nossas 

conversas  de prado e pradera, de casa e bar.  

Luciano comprou e me “regalou” uma boina galega, quando soube que iria comprar 

uma para levar comigo. Dei a ele em troca um pesado gorro azul de lã que ganhara de 

amigos na Itália, e mais a botina mineira que me foi uma fiel companhia na Galícia. Dons 

através dos quais as pessoas se trocam entre afetos, trocando coisas entre elas. 

Com “Moncho” - um amigo anfitrião como poucos, entre gregos e galegos - dei uma 
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“parca” que também havia ganhado em Assis, já usada de dois ou três donos antes. Todos  

os bons objetos de usos corriqueiros da vida deveriam circular assim entre as pessoas que se 

querem. 

Deixei com Sabela a minha já gasta pequena mochila de pesquisa, com canetas, lápis, 

borrachas e alguns papéis. Depois da ceia, a última em Ons de Abaixo, ela leu mais dois 

contos que, aos sete anos, escrevera para mim.  Vendo tantas coisas sendo trocadas entre os 

outros, o pequeno  Rafael  protestava:  “quero cousa”, ele dizia. E repetia lacrimoso. 

E o afetuoso exercício de trocas de dons e contradons como que nos dizemos e 

silenciamos os ritos da despedida, não parou por aí. Uma semana antes fui à EXB de Viceso 

falar sobre o Brasil e a América Latina a estudantes de 11 a 15 anos. Ao sair ganhei da 

diretora um álbum a cores com imagens da Galícia. Quando no dia seguinte Maricarmen me 

deu uma carona de Brión a Santiago, ardilosa ou inocentemente elogiei um pequenino par de 

“socos” dependurados no espelho retrovisor do carro. Ao nos despedirmos ela o retirou de lá 

e disse que eu o levasse ao Brasil. Quis dizer que não, mas ela insistiu. Se eu havia gostado 

deles, eles já eram meus.  

Fui a Negreira abraçar Mita e os outros de Extensión Agrária. Para a filha dela deixei 

uma dessas pequeninas pedras de água marinha lapidada, baratas no Brasil e que  aqui valem 

tanto, apenas porque vêm de tão longe. Mita ficou ainda com duas fitas de música brasileira 

que eu gostava de ouvir quando o Brasil parecia longe demais. Ela me presenteou com um 

belo chaveiro de Santiago e mais um conjunto de “cartelas” de Castelao. Como não 

encontrou em casa a fita cassete que me havia prometido, foi a Santiago e no dia seguinte 

veio a Ons de Abaixo com uma fita nova de Amâncio Prada cantando poemas de Rosalia de 

Castro.  

Deixei com Xosé Amâncio uma pequena série de livros e duas fitas de música 

valenciana que havia ganhado quando fui participar de um congresso de educadores lá. Ele 

deu em troca um novo livro seu. As “irmãs das Torres de Altamira” deram-me um livro-

álbum sobre o Caminho de Santiago. Uma vez, ao passar pela livraria Folhas Novas, Ana me 

viu folheando o livro com olhos de um grande desejo. 

Luciano me regalou os dois volumes de A Espanha Mágica, de Fernando Sanches 



252 

 

Drago, que ele tirou de sua estante de livros. Xosé Ramón e eu trocamos mais dádivas. Ele 

deixou que eu trouxesse o seu exemplar de O bosque nas quatro estações, e eu deixei  com 

ele o La mia vita por la veritá, de Gandhi, que havia trazido da Itália. Deixei também com 

ele para a biblioteca da escola o exemplar de Don Quixote de la Mancha que viajara comigo 

à Europa e que, como de outras duas vezes,  não consegui ler até o fim.  

Quando na nossa casa no Promeiral, eu entreguei a “Ana de la Torre” uma lista de 

livros para ela os separar a fim de que eu os comprasse depois. José “Moncho” riscou o 

nome de um deles: Os Galegos. Foi até a sua estante, tirou o livro de lá e meu deu. Sabia que 

eu o havia lido em partes e que ele me seria útil no Brasil. Disse que não era um empréstimo 

e que eu o levasse. Levei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns ruídos deixados  na memória 
 

 Agora, longe de Ons, na Galícia, e prestes a volta para minha terra, alguns ruídos me 

vem. O mugido longo e até triste das vacas nos estábulos e nas cortes. Às vezes, ao 

contrário, um grito do grave ao agudo, como um breve lamento inútil. O vago marulho dos 

campos como uma mistura do vento que vem do mar e das bocas mastigando a erva, o 

pienso. E ele me chega como de dentro de um túnel, longe.  

E o silêncio das muitas ovelhas nos pastos onde, como nos cantos da infância, apenas 

os cabritinhos balem - como em contos de fadas e não nos evangelhos -  buscando as mães. 

As silenciosas ovelhas da Galícia que me viam passar e não diziam nada. Aqui na 
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Extremadura, onde estou agora por alguns dias, elas têm badalos no pescoço, e quando o 

rebanho se move é um pouco como uma pequena orquestra rústica tocando enquanto 

caminha campos. Parecem nisto com as sempre iguais vacas da Suíça, mudas de voz e 

sonoras nos sinos graves. E eu gostava dos cães silenciosos. Eram os raros irmãos de paz 

que me deixavam passar pelo caminho sem fazerem nada. Mas a única lembrança de sons 

indesejados, foram os gritos de agonia dos porcos e os latidos ferozes dos cães de guarda.  

Mas é dos passarinhos que eu carrego comigo a melhor lembrança. Teria havido por 

esses tempos em toda a Amahía quem prestasse  mais atenção aos seus cantos do que eu? 

Uma ou duas vezes, entre primavera e verão, eu saia pelas corredoiras com o gravador da 

pesquisa. E gravava para levar comigo, de perto e de longe alguns cantos de pássaros e mais 

o piar dos cucos das estórias de minha infância. Saudade do grasnar abusado dos corvos de 

lá, mas bem mais suave do que os desses bandos de outros pássaros de cor negra, que  fazem 

há séculos uma enorme algazarra nas muralhas árabes do Alcazar de Trujillo, o dia inteiro, 

como se nem fosse agora a chegada do inverno. E ainda os arrulhos bíblicos das pombas e o 

silêncio do longo voo das gaivotas vindo do mar para a terra pela manhã, e voltando ao mar 

antes do escurecer. Elas eram raras na Galícia e agora são tantas aqui na Extremadura. Antes 

de Deus, o alto de todas as torres das igrejas são delas.  

De novo a lembrança do pio dos cucos, anunciando as horas de um dia sem horários. 

Era preciso prestar muita atenção para os ouvir, pois eles vinham sempre de longe, como se 

fosse de algum bosque que nem existe. Xosé Ramón bem que me ensinava e repetia os seus 

nomes. Mas eu não saberia lembrar agora como se chamam os passarinhos que vinham 

cantar nos ermos do Promeiral, e maturavam cantos no verão das corredoiras entre os 

prados e os montes. 

 Havia um ruído das águas? Sim, havia muitos.  

Às vezes o lento pingar do gole-a-gole da bica de uma lavadoira. Em outras, mais 

comuns, o cantar contínuo de fios grossos das águas caindo sem cessar dentro de um tanque. 

E a água escorrendo de uma fonte sobre um tanque é como se fosse ruído de toda a Espanha. 

Mas eu gostava mesmo era do cantarolar em vários tons e ritmos das músicas ligeiras dos 

pequenos regos d‟água e dos regueiros. Em alguns dias saí também com o gravador 
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procurando aprisionar os seus vários tons de sons. O Chaviello era o que tinha o mais claro 

som das flautas, fagotes e clarinetas de um regato. E, monte abaixo, a cachoeira quase de 

sonhos do Pozo Pegro, com o som ligeiro de um riachinho que levasse um susto. E o 

silêncio com que o Tambre, represado, vagaroso e lento, viaja sabendo que o mar está perto. 

Um rio de monges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
O Tambre, sempre. 

 

 

 

Lembranças, já em Trujillo 

Aqui onde estou agora, ainda na Espanha, mas distante da Galícia, recordo cenários do 

“Mundo de Ons” entre as pequenas estradas por onde eu costumava andar, às vezes por 

horas e horas e as casas que se abriam para me acolher.  Recordo um caminho entre silvas e 

árvores de um monte. Um pequenino regato que primeiro cruza um moinho abandonado e, 

depois, uma pontezinha de madeira quase em ruinas. E depois o meu caminho sobe e o 

riachinho passa distanciando-se lá em baixo.  

Havia uma curva inesquecível em uma das muitas corredoiras por entre a sombra dos 

castiñeiros do outono. Havia, do mesmo modo, uma outra pequena ponte ainda mais antiga e 

de pedras, sobre um outro pequeno rio de trutas e murmúrios. Um riacho águas cristalinas, 

geladas, onde em reverente silêncio caiam algumas folhas secas de castiñeiros e de 

carballos.  
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 Há em algum dos seus escritos uma passagem de Castelao que me vem agora à 

memória, enquanto recordo as minhas incontáveis caminhadas entre Terras de Galiza: 

“Camino esquecido que xa non va a ningures”. Assim foi. 

É preciso descer dos carros e caminhar a pé, passo a passo, de cruceiro en cruceiro, 

para que se possa sentir e compreender, no silêncio das tardes e do suave cair das noites, 

uma outra Galícia. E entre um horizonte e outro, a pequenina e infindável trama de aldeas, 

pazos, igrexas e paróquias que abrigam ainda hoje a alma e a vida interior do País.  

 E havia sempre os momentos da tarde. E era a hora desse instante aquela em que eu 

mais gostava de sair e caminhar. A noite galega me encontrava pelo caminho. Hora em que 

já não é mais o dia e não é a noite ainda. E tudo eram ora as brumas tão diárias na Galícia, 

ora o momento de um raro pôr-do-sol entre o sangue e o ouro.  Algumas vezes havia no 

escurecer da tarde a imagem do millo pendoado e o milharal floria como em festa. E mais 

além havia uma clareira no monte entre carballos. Esperei encontrar sempre em uma delas 

uña meiga, nai de uña fada, entre um muro de pedras e um  moinho.  

Havia os primeiros frutos dos castiñeiros misturados com os que sobraram  de um 

outro ano, alguns  roídos por esquilos. E os tempos do ano mesclavam-se  nesta hora, pois as 

amoras das silvas maduraram à noite com a cor do vinho. Com a cor da vida. 
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Este livro, uma viagem, viagens 

 

Este livro começou a ser escrito algumas vezes. E foi interrompido quase o mesmo 

número de vezes. A mão ele foi iniciado em algum mês do ano de 1992. Depois começou a 

ser regularmente redigido entre setembro e dezembro de 1996, na cidade de Santiago de 

Compostela, em Ons de Abaixo, aldeia de Santa Maria de Ons e em Foz, na Galícia.  

Crônicas de Ons resulta - tal como desde as primeiras páginas se sabe - de uma 

pesquisa realizada entre março de 1992 e terminada antes do Natal do mesmo ano. 

Atravessei todo um oceano para vir vivê-la. 

E mal eu sabia então que ele demoraria do começo de 1993 até o dia de hoje, 15 de 

janeiro de 2017 para ser escrito. E mais alguns longos dias para ser finalmente editado. Tal 

como acredito haver já escrito em algum lugar,  dois outros livros desdobram o miolo de 

minhas pesquisas de campo em terras e aldeias da Galícia. Um deles é uma livro de imagens 

com palavras. o outro um livro de poemas acompanhado de poucas imagens. O primeiro 

deles veio a ser o resultado de um apanhado de crônicas de vocação antropológica que deixei 

com Luciano Pena Andrade em Ons de Abaixo. Um escrito “batido” em uma velha máquina 

mecânica de escrever, que com o tempo ele verteu para o galego, e o Concello de Brión 

houve por bem publicar com escritos e imagens (fotos em cor sépia), com este nome: 

Aldeas.  

O outro livro reúne poemas em prosa, alguns sobre pessoas, cenário e cenas de aldeias 

galegas e outros escritos durante e ao redor do Caminho de Santiago. Seu nome é O 

Caminho da Estrela, tal como ele foi publicado no Brasil. Com o nome A Senda da Estrela 

ele foi publicado em Santiago de Compostela, em galego.  

Um outro livro está sendo também ultimado. Antigo como Crônicas de Ons ele 

envolve ritos e festas de tradição religiosa católica em Santiago de Compostela e em aldeias 

de uma Galícia próxima a Santiago. Ele tem este nome: O corpo coberto de cores. 

Crônicas de Ons foi escrito, entre momentos de fecunda atividade e longos tempos de 

quase esquecimento, em e entre outras viagens. Os guardados de minha pesquisa de campo: 

registros quase intermináveis escritos em pequenos cadernos pautados, fitas-cassete 
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gravadas, centenas de fotos em preto-e-branco foram reunidos e deixados entre estantes e 

gavetas ao longo dos anos.  

Lembro-me de que um conjunto de fitas gravadas com pessoas das aldeias de Santa 

Maria de Ons foi doado ao Centro de Memória da Facultade de Xeografia e História da 

Universidade de Santiago. Muitos anos depois devolvi a pessoas de Brión e, de maneira 

especial, de Santa Maria de Nos, uma quantidade apreciável de outras fitas-cassete gravadas 

com entrevistas, junto com um repertório de centenas de negativos de imagens tomadas em 

1992. Várias delas compõem este livro e os outros da Sequência Galega. 

Segundo as minhas indicação, a escrita de Crônicas de Ons foi retomada nos quatro 

meses de 1996 quando, com uma bolsa de investigador sabático dada pelo Conselho 

Espanhol de Investigações Científicas retornei à Espanha, à Galícia e a Brión. Demorei 

então em transformar o apanhado de meus “dados de pesquisa” e os colocar por escrito, 

como um texto que de uma antropologia do campesinato – à qual eu estava afeito no Brasil – 

tornou-se em pouco tempo em um repertório de crônicas de uma imaginária antropoética. 

Eis alguns registros de diferentes momentos e lugares quando e onde  retomei a escritra 

de Crônicas de Ons.  Será fácil ver os vários anos em que, envolvido com outros trabalhos, 

deixei minhas anotações e meus dados de campo guardados, e na sempre espera de um 

recomeço. 

Retomo, meses depois, a escritos de A Crônica de Oms (sic) em Santiago de Compostela, 

na noite de domingo -  um claro dia de céu sem nuvens e lua quase cheia. Estou no “Burgo 

das Nacións, em Santiago de Compostela. Vim para um 1º. Congresso de Educación 

Ambiental dos Países Lusófonos e Galícia. Escreverei aqui até dia 28 e, depois, entre 11 e 

14, no retorno a Paris. 

 

A partir daqui e até nova indicação este livro está sendo escrito de novo na Galícia. Hoje é 

15 de novembro de 2006 e estou em Ames-Bertamirans,  na casa de Mariano e Pilli. 

Manhã fria e ventosa de outono. 

 

Aqui acaba o Caderno 1. Ele terminou de ser escrito a mão em 11 de outubro de 1996, em 

Santiago de Compostela. Terminou de ser digitado no micro em 7 de novembro de 2006, 

em Paris. 

 

Aqui é a página 250 e hoje é o dia 10 de dezembro de 2006 em Paris. 

ritualmente parei aqui em Paris na manhã de 10 de dezembro de 2006.  
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Segue no Brasil e nos mundos por onde eu estiver em 2006 e 2007. “Imos tirando!” 

 

Retrabalhado em Paris e outros cantos da Europa, no outono de 2006. 

Retrabalhado ainda em Santiago de Compostela e em Paris no outono de 2007. E, depois, 

na primavera (começo da) de 2008. 

Retomado no verão de 2008. 

 

Chego à página 300, enquanto no CADERNO 3, escrito a mão, está marcada a página 

200, contadas as páginas da frente e algumas do  verso. Algumas páginas a mão foram 

saltadas. São de escritos que irão para O CORPO COBERTO DE CORES, ou são 

desenhos a serem colocados depois no texto. Hoje é 2 de outubro de 2007, em Paris. E 

ontem chegou da EDUFU a notícia de que OS DEUSES DO POVO  acaba de sair no 

Brasil 

 

Retomado em Santiago do Chile em Maio de 2009. Espero que com bem menos páginas, 

uma vez que boa parte irá para os dois ou mesmo três outros livros. 

 

Terminado de ser micrado por inteiro, fora revisões, complementos e fotografias, em 

Vitacura, Santiago do Chile, na manhã entre sol e bruma de 28 de maio de 2009. 406 

páginas em letra 13. 

Em outro pequeno escrito desta Sequência Galega estão vários registros de meus 

momentos da pesquisa de campo em 1992. 

 

Depois de tantos anos e lugares, de começos, retrocessos e recomeços, este livro acabou de 

ser reescrito na noite do dia 16 de janeiro de 2017 – quadra da Lua Cheia – na Rosa dos 

Ventos, no Vale da Pedra Branca, em Caldas, Sul de Minas Gerais, no Brasil. E terminou 

de ser revisto e precariamente editado na mesma Rosa dos Ventos, na noite de 4 de março 

de 2017. Uma rara noite fria e com uma chuva que lembra as de Galícia. Quadra da Lua 

Nova. 
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O que foi lido e folheado durante e depois da pesquisa 

 

 

BOSI, Ecléa 

Rosalia de Castro – poesia 

1987,  editora Brasiliense, São Paulo 

 

BORGES, Julio Hernandez 

Três millóns de galegos 

Série Galícia 

1980, Universidade de Santiago, Santiago de Compostela  

 
BRAVO, Hipólito de Sá 

Creencias del costumbrismo religioso em Galícia 

1991, Servicio de Publicaciccones de la Excma Diputación de Pontevedra, Pontevedra 

 

CARDESIN, José Maria 

Tierra, trabajo y reproducción social en la aldea galega (s. XVIII-XX) – muerte de unos, 

vida de otros 

1990, Ministério de Agricultura, Pesca y Alimentación, Bilbao 

 

CASTRO, Basílio Losada e GÓMEZ, Xesus González (orgs.) 

Antoloxia poética Leliadoura (1985-1997) 

2005, Sotelo Blanco Edicións, Santiago de Campostela, 

 

COMISIÓN GALEGA DO QUINTO CENTENÁRIO 

Revista da Comisión Galega do Quinto Centenário – nº. 2. 

1989, Grafico Galaico, A Coruña 

 

CONSELLO DA CULTURA GALEGA – Comisión de Antropoloxia 

Nacemento, casamento e morte em Galícia – respostas à enquisa do Ateneo de Madrid 

(1901-1902) 

1990, Consello da cultura galega, A Corruña 

 

DE JUANA, Jesus e CASTRO, Xavier 

Vª. Xornadas de história de Galícia 

Galícia y América: el papel de la emigración 

1990, Deputación OURENSE, Quintela, Ourense 

 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LA CORUÑA/PUBLICACIONES 

III Jornadas agrárias galegas – a pequena agricultura 

1987, Editorial Diputación Provincial, La Coruña 

 

FRAGUAS Y FRAGUAS, Antônio 

La Galícia insólita – tradiciones galegas 

2001, Edicios do Castro, Sada, A Coruña  
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LIÑARES GIRAUT, Xosé Amâncio 
O val do Barcala 

 

LIÑARES GIRAUT, Xosé Amâncio (org) 

Negreira – capital barcalesa 

1990, (sem indicação de editora), Negreira 

 

LISON TOLOSANA, Carmelo 

Antropologia cultural de Galícia 

1990, Editora AKAL Universitária, Madrid 

 

LISON TOLOSONA, Carmelo 

Brujeria, estrutura social y simbolismo em Galícia 

1987, Ediciones Akal, Madrid 

 

PATIER, E. diez 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÁRIAS 

série; economia y sociologia agrárias 

Galícia rural y el año 2000 – um análisis tipo Delphi 

1979, nº 6, INIA, Madrid 

 

PEREZ, Clodio Gonzáles 

Brión – história, economia, cultura, arte 

1998, Editorial Toxosoltos, Noia 

 

RIVAS, Manuel 

Galícia – el bonsai atlântico 

1989, El País/Aguilar, Madrid 

 

TOJO, José Fariña 

Los asentamientos rurales em Galícia 

1980, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid 
 

(sem indicação de autor) 

Revisión das normas subsidiárias de Brión; Fase: Información Urbanística e Avance de 

Planejamento, tomo 1 

1983, Consultoria Galega, Memória, Santiago de Compostela 
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Escritos da Sequência Galega 

Aldeas – escritos e imaxes  da Galícia Tradicional – Santa Maria de Ons – Brión 

2003, Editorial Toxosoltos,  Noia 

 

O Caminho da Estrela 

2009, Editora da Universidade Católica de Goiás, Goiânia 

 

A Senda da Estrela 

2009, Editorial Toxosoltos, Noia  

 

Crônicas  de Ons 

1992/2016-17 

 

Com o sol do outono sobre os ombros 

1992/2016-17 

 

O Corpo coberto de cores - imagens, sons e memórias de festas  

de cidades e de aldeias  da Galícia 

1992/2017 

 

O Caminho do Fim do Mundo 

1992/2017 
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Uma estrela, um caminho, um peregrino 

1992/2017 

 

Europa  Espanha  Galícia  -  trilhas  derivas  travessias 

1996/2017 

 

Aldeias da Amahia – rostos  gestos 

1992/2017 

 

Festa Galega – gestos xovens 

1992/2017 

 

Diário de Galícia 

1992/2017 

 

 

 

O Sexto Sol 

1992 

 

A dupla data de quase todos os livros refere-se ao ano em que de algum modo 

começaram a ser redigidos a mão durante o primeiro ano em que vivi na Galícia, e 

os anos ou o ano da redação final. 
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Este livro resulta de uma longa pesquisa de campo  
entre aldeias da Galícia. 

Nunca foi impresso e editado.  
Como todos os outros livros e escritos  

da “Sequência Galega”  
nesta versão eletrônica  

este livro pode ser  
acessado, lido e utilizado  

de forma livre, solidária e gratuita. 
Outros escritos meus  

podem ser de igual maneira acessados em 
www.apartilhadavida.com.br 

www.sitiodarosadosventos.com.br 
LIVRO LIVRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apartilhadavida.com.br/
http://www.sitiodarosadosventos.com.br/
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