
.¡. Cándido Sanjurjo Fernánclez 

Préstanos volver cuntar nas páxinas da revista cua pmsenCia de Cándido San
jurjo, ttn veigueiio d'Abres bon conocedor da hestoria local que na súa acordanza 
lleva escenas y l'ecordos que namáis os anos poden dar. Fálanos dos tempos pasa
os, da llá, das zocas, dos molías, das berbas ... y sempl'e, entremedias, a discusión 
sobre a nasa ídentidá. 

córdome como se fora agora mesmo, d'oir
l1e contar a miña abola paterna -que vivíu 
sempre con nasautIos- de cando ela, na 
casa de seus padres, teCÍa con fío de lin ou 
ele lá, no seu teal' volante (así Ue chamaba, 
qu 'ó parecer era ullha modemidá naquel 
tempo), colchas, sabas, mallas e variedá de 

telas pra usos cOITenres. Incluso teda facendo diblLXOS 
e colores, pro pra eso era preciso tinguir as madei..x3s. 

Por certo que, adernáis do tecido ben feiro, o 
que lle daba finura e delicadeza ó pano da tea era o 
fío utilizado, tamo na· urdimbre como na trama. Neso 
había graneles diferencias, Recordo c...-ando aínda s'usa.:. 
ban na casa colchas de trapos feitas por mi"a abola, 
qu'eran [esas e pesadas, e suxetaban mui ben a [aupa 
das camas - se nun se revolvía· ún muito e igual caía 
polo tarreo-, e tiñan muitos gorolos porque as tiras de 
tea rerorcidas de qu'eran-feitas nun foran cortadas ben 
iguales' ou tiñan costuras ou mel}dos ou quén sabe. 

Eran labores aqueles d'ar;tesalúa popular, nos 
que regularmente s'apreciaban diferencias mui nota
bles na calidá das materias primas utHizadas e na ha
bilidá, arte e ban gusto de quen os facía. 

A arte da lá 

.Mlña abola ci tada era habilísima e escrupulosa 
tecedora de Já --cas agullas, qu'eu otear nun 110 co
nodn- e si He "in facer o proceso todo da lá: desde 

rapar o cordeirp (que case sempre tiñamos un cor
deiro, e cando medraba e turraba, meus padres ven
díano ~ compraban outro máis pequeno), lavar e re
lavar alá, unha y outra vez, quitarlle espiñas e can
tas cousas estrañas tuvese, escarpuñala , qu'era ila po
úendo humilde e esponxada, esfrebada ou nun sei 
cómo dicir, qu'eu creo qu'era ci máis impoltante, pra 
que lago, posta na rqca atada con unha trenza ou un 
aurelo, se fose soltando ben 6 fiala. 

É verdá que tiña muito tempo pra dedicarlle ó 
arte, porque -traballaba de guardábarrera no paso a 
nivel d'Abres, unde cruzaba a carretera (agora N-
640) O ferrocarril mineiro qu'houbo de Vilaodriz a 
Ribadeo, e os temp9s intermedjos entre o paso d'ún 
e outro -tren en que tiña levantados os palos que 
servían de barreiras, aproveirábaos pros labores da 
lá . 

Daquela rodas as mulleres fiaba n, incluida mi
ña madre, pro tan ben coma miña abola ningunha. 
Ela sabía por esperencia qu 'a calidá final da obra 
dependía en muito do fío. Tiña tal xeiro d'ir esti
rando as frebas de lá , mallando cada pouco a pun
ta dos didos na lengua, 6 rempo que ca outra mao 
f1e fada dar voltas ó fusa a toda velocidá, qu 'iba sa
cando un fío tan igualado e seguido que parecía de 
fábrica . . 

Nunca soupen cómo medían a cantidá de lá 
que s'había de poñer na roca de cada vez. O caso é 
que ben calculaban, porque cada .rocada de lá, 6 fia
la, enchía O fuso unha vez coma Qutra, e cada fusa-
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do daba un nuvelo, e eu vía que todos os nuvelos 
parecía'n iguales.· 

Despóis torcía alá: collía un cabo de cada ún 
de dous nuvelos, xuntábaos, e atábaos nUn ganclún 
que tiña na punta o eixe da parafusa. Esta diferen
ciáb~se do fusa en qu'él tiña máis pequena a rodela 
que servía de volante, y era feito ó torno, equilibra
do, y o eixe era aguzado, e na punta levaba unha 
amozcadura en espiral unde encax·aba o fío confor
me s'iba fiando, e pennitía ímprímirlle cos didos o 
movemento rotativo sin qu'o fío estorbase. 

A parafusa era mais rústica. Tiña a rodela máis 
grande pra coller ben vuelo, y o eixe era un .garabu
!lo dreito, sín aguzar, d 'algo menos de media pulga
da de gordo e unha cuarta de largo; na punta chan
tábaselle un ganchín metálico. Enganchados os fías, 
facíaos pasar aparexados por encima da cabeza, fa
cendo que descolgase algo máis de- media vara, e co
Ilido o eixe da parafusa entre as palmas das dúas ma
os, imprimialle un movemento xiratorio rápido, ca 
cual iba torcenclo un fío sobre o outro, quedando un 
solo cordón) máis gordo, máis consistente, a propó
sito xa pra, cas agullas, calcetat os chapiños, qu 'era 
o meirande destino da lá torcida. Tamén facían guan
tes e manoplas e bufandas, e jersés, pro en menos 
cantidá. 

Dur¡nín algún telnpo nunha casa d'un lugar da· 
montaña, en sabas de lá. Querse dicir, qa lá da tea 
era a saba de baL"Xo; a de riba era de ¡enza. Os co
bertores y a colcha si qu 'eran de lá tecida na casa e 
das ovellas da casa. A verdá é que picaba, pro que- . 
déime asombrado da finura do fío, tan igual e tan 
delgado, y o tecido sin gorolo ningún, nin por un 

.Iado nin polo outro. Daquela xa había muito que 
marcera miña abola, pro acordéime d'ela vendo 
aquela obra ben feita , do oficio qu'ela [Uvera na súa 
mocedá. ~ 

A maña, a Vi~lÚ , a ~lle , nun é patrimonio d'e~to 
ou d 'aquelo ou do de máis aló: é d'unda nace ou 
u.nde pace, sea no mundo urbano ou no rural. 

Chapiños e zocas 

Nun digo sabas de tea y Olltras prendas de lá 
que na miña crianza -na miña casa- xa nun s'usa
ron, pro os c!JapUios de. /á usábaos todo Dios, pe
quenas e grandes, ricos e probes, homes e mulle
res, feitos na casa ou comprados no mercado. Por
que era o mellar calcetín, fose posta a laso ou por 
encima da media, pra .calzar nas zocas ou galochas 
(qu 'igual dá chamarlles d'un xeito que do. outro), 
qu'era o ca lzado máis popular, máis abrigado, máis 
enxuito e máis bararo, d 'uso diario nas aldeas todas 
da comarca. 

Zoqueiros había muiros. AquÍ na parroquia d'A
bres, senda eu neno, facían zocas BenjallÚn y O Pan
da de Moml1o, en Refoxos; na Ponte lOqueaba pró 
gasto da. casa o Tiu. jasús da Pedreira, e intentóu 
aprender A1adio de Saturno. Na Rúa facíaas O Cba
pano; na Cruxa de Riba, o Tíu José de BaJTera, e na 
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o hit/el do Fomacbo 

Mundiña O Forniga. Verdadeiro zoqueiro e barbei.ro 
era o Tíu i\1anuel da Pate/a, a unde íbamos nosou
tras COITar o pelo e [0111ar a medida prás zocas; sem
pre as gastábamos d'alí. 

O Panda (Benito do Moreno) era bon lOqueiro, 
fada zocas dé zapato, mui chulas, por en<..--a rga e máis 
caras -xa ora-o Aló poJos anos trinta e pico, viilcran 
dous irmaos, d'Abadín, e poñéronse a facer zocas 
por encarga, nos baixos do Pósito, e ·facíanas tan ben, 
do estilo que se lIes pidise, de zapato, dibuxadas, pra 
poñerlles cañas de neumáticos de camión .. . O que se 
quixese. Tuveron aqu~ tempo e tempo zoqueando 
canto quixeron, e despóis casáronse e establecéron
se por aquí, pala mariña. 

Poueas cousas habería d'uso cotidiano en to
da a población rural da conca do Ea, como os cha
pi.ños y as zocas. Zocas de zapatilla -que máis ben 
foron pra uso das mulleres, e nalgún caso pra bo
rnes, pro non pra traba llar nas faenas do agro e dos 
momes-, ésas sigue habéndoas en uso. Pro zocas de 
chapín, aquejas que daban contra os nuelos 6s qu'é
ramos z.oupóis, as que nos facían bultos como loba
nillos no empeine dos pés, as que partían en cachos 
ás veces xogandd á pelota con unha naranxa brava 
diante da Escola, aquelas que ben puideran chamar
se científicamente Galocbis ruslicarum vulgaris, 
ésas nun s'encontran xa nun senda no museo de 
Grandas de Salime. 

Conservo un cuitelo do gonzo. e unha aixola 
que foron d'un zoqueiro, prq de zocas, nm raSlro. 
¡Van tamos anos ... ! Chapiños de lá natural, fe i{Os a 
mao, nin en museo, nin ~n comercio, fai muito tem~ 
po que nun os vino ¿Viran ustedes algunha muller 
fiando, toreendo ou calcetando alá? ¿Cándo foi. .. ? O 
progreso humano, o práctico, o -que mellora as con
dicióis de vida de todos, superóu de forma evidente 
as zocas y os chapiños. Hoi calza igual a ·xente da al
dea qu 'a da vila, y o mesmo ,aquí qu 'en Francia ou 
en Buenos Aires.. E, pensándoo ben , aqueto que 
máis nos tiña apegados á terra, qu 'era o calzado 
eI 'ames, pasóu, perdéu a uti.lielá, pasóu a ser peza de 
museo ... 

jCántas veces, andando polos Camillas con po
ceiras se nos metía a lama nas zocas, e Ó en:;...'Ugar fa-
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cía lombos de terra dura dentro d 'e las, qu~ Has ha
bía que quitar con un garabullo duro Y. aguizado l 

¡Cántas vec;:es chegábamos Ó pé do lllme cos 
. pes fríos coma neve e se cadra mollados, e botába
mos dentro das zocas boas brasas da Jaferra, e sacu
díamolas pra que nolas calentaran por dentro, e va
leirábamolas autra vez no lume e calzábamolas de
presa, qu'era un placer aqueJa caloriña nos pés ... ! 

¡Cánras veces as ferrábamos, con aqueles cravos 
a propósito, qu 'os había de ferreiro e de fábrica , e fo
ron a pesadilla y a desgracia dos que @an bicicleta, 
e .hasta dos autos, aínda unhos cuantos anos ... ! 

-Tan universales eran as boas das galochas que, 
no ano 1929, interp~etando unha comedia de cos
tumbres rura.1es, un vello, sentado nun t.alla á porra 
da casa, de paso que ferraba unha zoca, cantaba: "O 
p.-obe do labradori é loda a vida un cuitado:! pola 
m.ansedume, ovella;l bun"O, porque vai ¡errado ... 11. 

¡Cántas veces, ó regañaren por causa d'un gol
pe, as encanterlábamos con un alambre estrapelado 
pra que se ceñise mellar e valise pra seguir calzando 
hasta que rompese de todo ... ! 

A nosa identidá 
Aquel xeito de vida, aqueles usos 

e costumbres que xa viña n ele · máis 
at.rás de nosos tatarabolos e chegaron 
hasta a nosa mocedá sendo verdadei
ras señas da nasa identidá · e da nosa 
cuInud, perdéronse, sustituidos p or 
outros máis cómodos e máis uníversa
les. ¿Perdéuse con eles a nosa ideI1tidá 
individual ou colectiva? 

Préstame ver nos museos as causas 
que ·nos dan ·a saber cómo foi o pasado, 
máis remoto ou máis de pouco, e ·opino 
que todos debemos colaborar pra que se 
conserve memoria de canto [oi aconte
ce~do nun lado e nQutfo, que todo o 
pasado colaboróu pra que chegáse
mos a conseguir a abundancia de to-
do canto agora pode disfrutar. .. a xen-
te que pode. Préstame incluso reler de 
ca ndo en cando libros vellos, con outra. 
ortografía e ··out.ro léxico que s'usóu en -lugares e 
tempos idos. Prestame lelos anque o que dicen 
nun t.eña agora ningún proveito. Pode qu'o ruve
sen no seu mOl1)ehtq, na .súa circunstancia. Agora 
son pezas, mui valiosas pra min, pro pezas de mu
seo . 

O que ~ne parece máis que nada unha sobe
rana fars.a é a proposición d 'aqueles que, ca pre
texto de ·recuperar a. nosa identidá e crear postos 
de traballo, queren que s'obrigue a cantos hai, pe
quenas e grandes, a qu 'anden calzos en zocas e 
chapmos de lá da casa; pro non nas galochas que 
s'usaban en cada lugar, senón todos ca modelo 
máis tosco, aquelas picudas e de dous tal6is qu'u

. saban na mpntaña, que lles chamábamos de sete 
brinques, que muí pouca xenre conocéu, nin tan se-

quera na antigüedá, nun senda os montañeses. 
Outros, ou os meSillOS, queren que s'amañen e 

se poñan a andar todos os moliños d 'auga qu 'houbo. 
Eu contéi censados no ·Catastro de Ensenada, feito na 
Casa da Pena de Piantón en abril de 1753, no terri
tofio que calle agora o concello da Veiga, que son as 
parroquias de Meredo, Piantón, A Veiga, Paramios, 
Abres e Guiar, xa digo, contéi setenta e dous moli
ños. En Abres quedan dous qu 'aínda molen (se hai 
qué); os· d'aq'uí, das Aceas, no Río Ea, y os da Ferra
ría , no. Río d'Oliria. Éstes aínda poden moler porque 
tán en ríos grandes que nun secaron. Os outros, os 
moliños de rego, quedaron secos os máis d'eles por
que o arbolado sorbe a auga da terra, fai 111uita capa 
de .Jnantillo qu 'a retén, e tamén porque chove muito 
menos que ten chovido antes. 

Tempos modernos e tra.ballo 
Hai muitas pamemas e muitas roluras. Nun se 

pensa máis qu 'en acabar de présa e que coste pou
ca e nun oea [raballo, sea o que Sea. Se os ruve ra, 
medraríanme os dentes cada vez que vexo milla má
.quina, grande ou pequena, fumigando herbicidas, 

sea nas leiras, sea nas carreteras. Xa nun vou dicir 
nas leiras, que cada ún no seu faga o que lle pa

reza; pro no común, no gu'é. ele disfrute de to
dos por igual, C0l110 son os valados e ~s vei- . 

ras das carreteras e camillos vecinales, nun 
se debía de botar veleno, qu 'o mesmo 
mata a mala herba como a boa. 
Rai rnuita xente apuntada no paro que 
ben podía ganar O xonlal cOllando a 
maleza ca [oucín, cuidando de deixar 
a~ pranras d 'airío que son omamento e 
encanto de cada lugar: as madreselvas, 
as uñas de gato, os loureiros, os abm
ñeiros, os acebros, e aínda as silvas 
unde nun estorben, -que dan amaras 

no brao, e os caracoles d 'estoupar (Di
gitalis lanara), e hasta as mesmas he
dras, que tanto engalanan o contorno 
coso seus contrastes de verdes, azules e 

colorados ... E sobre todo nun causan ~
glll1 mal, e dan abIigo e alimento ós pá

. xaros que cantan 6 rayar o día ... 
Máis acorde ca ambiente natural agrario era 

a figura do home -{)u da mulIer- sachando co gada
ño ou ca eixada , arrancando as calVés, as nocellas, 
os farmentos , os polegos y ourras malas herbas, mo
vendo o espiñazo e os músculos todos do carpo, que 
favorecían a firmeza da ·columna vertebral, pra poder 
andar cos feb..'"es ás costas e as sellas cheas d 'auga da 
fonte á cabeza, e as c€stadas de fruto, de cuita, de 
te·ITa ... e as tinadas de roupa pra lavar no río. 

Ta visto que tanto queren recuperar o pasado 
algunhos que xa a mayoría cre que, jgual qu 'en tem
pos idos, o traballo manual envilece; desbonra, pri
va da nobreza. . 

Algunhos, aínda ben d 'etes, fomos e seremos 
. villanos toda a vida. 
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