O mar terra adentro
Xaquín Lorenzo
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Limiar
A chamada poderosa do mar envolve, nesta edición do Consello da
Cultura Galega, os xeitos de ver e contar de Xaquín Lorenzo e de Xosé
Conde Corbal, ilustres parceiros na tarefa de estudar, coñecer, describir,
debuxar e, xa que logo, transformar este país noso.
O mar terra adentro aparécesenos como un fermoso fresco poboado de
dornas, corvos mariños, buguinas, homes e mulleres nos oficios
mariñeiros e igrexas receptoras de devocións no litoral ou terra a dentro.
O mar soa e resoa na buguina da cuberta ou nas dornas pintadas por
Conde Corbal e asoma polos textos de Xaquín Lorenzo, o etnógrafo con
vocación de compendiador de toda a cultura material de Galicia.
O Consello da Cultura Galega homenaxea así a figura que Galicia honra
no día das nosas letras e tamén ao artista que con el colabora nesta obra,
facendo presente a poderosa chamada do mar.
Finalmente, quero agradecer á viúva do artista, dona Margarita
Escuredo, e familia a súa xenerosa colaboración.

Alfonso Zulueta de Haz
Presidente do Consello da Cultura Galega

O mar de D. Xaquín
Toda a extensa obra de D. Xaquín, desde que empeza a publicar con só vinte anos ata os póstumos traballos de 1990, conforma un grandioso canto coral
no que cada corda que entra, cada novo artigo que se suma o fai en tempo, empastado e afinado, axigantando o tema único: Galicia. Todo o que fixo, ao
longo de 82 anos, foi un acto de amor á terra, poñendo ao seu servizo capacidade intelectual, aguda visión de etnógrafo e destreza debuxística.
Nado en Ourense, a súa vida discorre entre esta cidade e a aldea de Facós nas terras de Lobeira, onde realmente se sentía existir, onde pasou longas estadías na infancia, onde se recluíu convalecente da ferida do 36, naquel castro de Villablino, e desde onde quixo dar o salto definitivo á incorporación da
“Alba de Gloria”, que Castelao fixo presidir ao heresiarca Prisciliano. Era, pois, un home plenamente rural e campesiño, cunhas fondas raíces ben chantadas nas terras da Baixa Limia. Pero el, o mesmo que os seus mestres e amigos Risco, Otero e Cuevillas non dubidaban que a alma colectiva de Galicia,
a súa esencia definitoria, o seu Volksgeist, concepto crismado polo romanticismo alemán e asumido polos nosos etnógrafos, maniféstase nas formas culturais creadas e preservadas por artesáns, labregos e mariñeiros. Coñecía e entendía como propias as dos primeiros, ao tempo que era consciente do seu
xeográfico e mental alongamento das inherentes ás actividades haliéuticas.
O mundo do mar caía moi lonxe de Facós: “O mar tén un grande atractivo prâs xentes do interior. É pra elas algo lonxano, cheo de poesía, que fala fondamente ô seu sentimento, espertando n-iles unha saudade estrana de cousa non coñecida”. Deixa caer estas palabras D. Xaquín, simulando un distanciamento, cando en realidade é el o que sente ese “máxico atractivo”. E sentiuno fondamente, cando no verán de 1933, membro xa do Seminario de
Estudos Galegos, acompaña a Sebastián González García-Paz para escavar o castro de Baroña. Sen dúbida que ficaría abraiado pola súa paisaxística
beleza, pero castros tíñaos ao pé da casa, e mesmo axudaría a Cuevillas e ao seu irmán Xurxo a recoller os que publicaron nese mesmo ano. E sumándolle á súa inclinación preferencial cara á etnografía o violento choque cultural que debeu de sentir no Porto do Son, acordou, o mesmo que o ano anterior fixera en similares circunstancias en Borneiro, deixar os traballos arqueolóxicos nas mans de Sebastián e dedicar o seu tempo a “cousificar” a embarcación que máis o engaiolou: a dorna.
El sentiu a necesidade de aprehender todas as notas definitorias da alma colectiva do noso pobo e foi, seguramente, durante esa estadía no Porto do Son
cando xerou o Cuestionario sobre embarcacións que, dentro da liña de traballo do Ateneo de Madrid ou da Sociedade “El Folklore Gallego”, presidido
por Dona Emilia Pardo Bazán, constará dun relatorio de 115 preguntas que publicará no mesmo ano de 1933. No traballo sobre as dornas móstrase a
influencia exercida pola “Escola Histórico-Cultural de Viena”, defensora da posibilidade da atopar os vieiros polos que se difundiron os complexos culturais, convertendo así os estudos etnográficos en auxiliares da Historia. Unha nova escola, sen saír do mundo xermánico, será a chamada “Wörter und
Sachen” (“Palabras e Cousas”). A súa metodoloxía, esencialmente lingüística, propugnaba estudar conxuntamente as palabras e os obxectos por elas
designados, e será coñecida en Galicia e Portugal polos traballos de campo do propio xefe da escola, Fritz Krüger, e os seus discípulos Schneider ou
Ebeling. Froito da relación de D. Xaquín co propio Krüger serán dous traballos publicados en alemán na revista da escola, así como, malia non ser lingüista, o continuo interese polo léxico, ben evidente xa neste traballo sobre as dornas. Pero hai aquí moito máis ca léxico, pois, empregando estas embarcacións como elemento aglutinador do grupo familiar e social, irá deixando caer unha serie de notas distintivas sobre a vida cotiá dos pescadores que,
acotío, xogan a vida enriba delas, porque, en definitiva, “ilas forxaron a alma arriscada e valente dos nosos mariñáns”.
O encargo de facer, para a Historia de Galicia de Otero Pedrayo, o tomo da Etnografía, ambicioso proxecto en que pretende, e en boa medida logra,
compendiar toda a cultura material galega, obrigouno a afondar e ampliar os seus coñecementos sobre o mar. Vemos aquí aparellos, casas, conservación
da pesca, carpinteiros de ribeira, redeiras, veleiros, peixeiras, cordame, caldeiradas, barcos… Case todos eles eran apartados inéditos na bibliografía

galega e mesmo algúns, caso do traballo nos almacéns de salga, foron tratados e ilustrados cunha encomiable minuciosidade. O seu derradeiro artigo,
máis que de mar de ambiente mariñeiro, é moi probable que aflorase, xa cumpridos os setenta anos, coma un durmido recordo das curtas estadías que,
sendo neno, pasou en Vigo, terra de súa nai. Dá conta aquí do escabicheiro, unha figura do Entroido coa que os mariñeiros do Berbés, con certa crueldade, se burlaban dos labregos que baixaban á cidade a recoller o contido dos pozos negros para levar ás leiras.
O mar terra adentro, penúltimo traballo dos cinco que sobre o mar publicou, resulta a un tempo enormemente evocador e suxestivo. Sabe D. Xaquín
que, malia o esforzo da súa Etnografía, non é quen de aprehender na súa complexa totalidade o senso profundo, a esencia do home de mar. A pretensión inicial de non “eiquí esgota-lo tema” é unha manifestación asumida do moito que lle queda por entender neste eido. Fálanos dos “poubanos”, un dos
cualificativos pexorativos dados aos bañistas da montaña e estudados, en 1931, por Bouza Brey. Os da costa burlabámonos deles, chamándolles tamén
“candeleros” ou, no Porto do Son, “mantidos”, ambos os dous cualificativos tamén recollidos por Bouza; pero agora sabemos que os tales “poubanos”
(os de Ourense non viñan ao Porto do Son) continuaban as prácticas salutíferas de volta nas súas casas, mentres lembraban o mar, coidando escoitalo
dentro dos cornos que levaban dos baños. Nas noites de inverno falaban do mar, do trasno e das bruxas. Así, todo ao mesmo nivel. ¿El sería posible que
o mar fose tan estraño para un home do interior? Continúa falando de igrexas con exvotos de barcos e da tradición mariñeira do Santo Cristo de Ourense,
certamente emparentado co de Fisterra. Pero os exvotos aos que fai referencia son, loxicamente, navíos de guerra, non de pesca. Un ourensán non se
enrolaba de mariñeiro, pero podía ter sido chamado a servir na Armada.
Non sorprende que onde máis referencias ao mar atopou fose no cantigueiro popular, pois as cantigas sempre circularon a longa distancia, deturpándose ao camiñar. Dous exemplos: os do Porto do Son sempre tivemos que aguantar aos da banda de aguión, que nos repetían que “Santo Cristo de Fisterra
/ ten unha pistola de ouro / pra meter medo aos do Son / por riba de Montelouro”, e vai D. Fermín Bouza Brey e recolle o mesmo en Boiro, contra o sur,
pero agravando o terceiro verso: “pra matar aos do Son”. Cando de nenos nos aprenderon o “Amó, ató, materilerilerile”, mal sabían que estaban a desgraciar a francesa canción da corte borbónica “Un grand chateau, materilerilerile”. As cancións corren co vento, pasan fronteiras e homoxeneizan
pobos. Sempre as considerei, e presento escusas aos folcloristas entusiastas, a nota menos distintiva dun grupo humano, e boa parte das que cita D.
Xaquín están igualmente recollidas en cantigueiros portugueses.
Ilustra esta edición do Consello da Cultura Galega Conde Corbal, grande amigo de D. Xaquín. Sempre que o pintor e mais eu nos atopabamos, xa fose
en Pontevedra, Ourense ou arredor dunha mesa con cocido en Cerdedo, lembrábame o libro que tiñamos que publicar a medias, no que el poñería as
xentes, os peixes e os aparellos e eu completaría co resto. Ben que me doio de que o tal libro xa non poderá ser, por iso sinto fondamente que, dalgún
xeito, estou a cumprir o seu desexo, prologando esta marabillosa fusión entre o lirismo franciscano do etnógrafo Xocas e a captación xestual e expresionista do artista Conde Corbal, eu, que me gabo de ter sido honrado co trato que os dous me dispensaron.

Francisco Calo Lourido
Sección de Antropoloxía do Consello da Cultura Galega
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O mar tén un grande atractivo prâs xentes do interior. É pra elas algo lonxano, cheo de poesía, que fala fondamente ô seu sentimento,
espertando n-iles unha saudade estrana de cousa non coñecida.
Iste máxico atractivo do mar nas xentes que viven aleixadas de íl, manifestase en varios aspectos do vivir do noso pobo e de xeitos diversos.
Non pretendo eiquí esgotal-o tema, mais sí quero dar algunhas mostras de esta presencia do mar na terra adentro.
Ainda non fai moitos anos era costume nos nosos campesiños que podían, «ir ôs baños» no vran, cando os traballos da terra o permitían,
xuntandose algúns veciños e indo a Vigo, a Pontevedra, â Cruña…, ê porto de mar que lles pillase mais perto. Eran os chamados «poubanos»,
en senso despectivo, pol-as xentes da costa. Elí estaban uns dias, tomaban os seus baños, escollendo lugares ceibes de olladas alleas, e
tornaban prâ casa.
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Chegados de volta onda os seus, ainda seguían o tratamento dos baños, pois durante algún tempo, e coma compremento de aquiles, non
traballaban, andaban moi abrigados e os seus xantares eran escolleitos, pra que a tempada de posbaños non lles prestara mal.
Coistes baños líganse algunhas crências de tipo mais ou menos superticioso, especialmente as relacioadas coas ondas do mar que receben na
meianoite do dia de San Xoan, e que teñen unha chea de virtudes, tanto de tipo terapéutico coma máxico.
Cecais poida esta costume relacioarse c-unha ara romana atopada por min preto de Ourense e na que un astorgano adica n-esta terra tan
lonxe da costa un exvoto âs Ninfas do mar. Será un voto de gratitude por algún beneficio conseguido na que hoxe é noite de San Xoan, que
suplantou a calquera diviñidade indíxena?
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Agora ben; cando os campesiños tornan de volta da costa adoitan traguer coiles, en lembranza da sua estadía e como mostra do seu contacto
co mar, algunhas cousas que díen permanencia na sua mente a aquiles felices dias de folganza, consistentes, pol-o xeral, en cunchas atopadas
nas praias e nas que poden escoitar o bruar das ondas mariñas.
É corrente que veñan con colares, caixas, marcos pra coadros, adornos e outros trebellos feitos con cunchiñas pequenas e que mercan ôs
nativos dos portos en que estiveron.
Istes obxetos son tema pra contar ôs veciños as suas esprencias mariñáns, enchendo uns intres nas longas noites do inverno a carón da
lareira, misturando istes relatos cos contos do trasno e das bruxas.
Non embargantes, as mais emotivas das lembranzas do mar que atopamos nas terras do interior son os exvotos.
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Nos Santuarios mariñáns abondan as ofrendas de gratitude pol-a salvación dos perigos do mar: cirios de cera, representacións pictóricas do
suceso en que se víu esposta a vida de uns homes, obxetos relacioados coíl e, especialmente, modelos pequenos de embarcacións, dando
testimuña da gratitude dos creentes cara a Providencia protectora.
Mais tamén no interior das nosas terras se atopa algo semellante, anque non tan variado, pois as ofrendas reducense a algunhas
reproduccións de navios.
Coma mais característico, quero sinalar eiquí o caso de un Santuario ourensán, que ten grande cantidade de devotos, non soio na Galiza
senon tamén en todo o Norte de Portugal.
Trátase do Santo Cristo de Ourense, que liga de unha maneira impresionante a nosa cidade do interior coas terras da beiramar.
Diz a lênda que se trata de unha imaxe tallada pol-o mesmo Nicodemus e que apareceu flotando no mar, onda o cabo Fisterra; elí foi recollido
por un santo varón da casa dos Mariño, Don Vasco Perez Mariño, que foi máis tarde Bispo de Ourense e que trouxo consigo a Santa Imaxe,
que dende entón recibe culto na nosa Eirexa Catedral. E téñase en conta que os Mariño teñen coma tenantes do seu brasón duas sereias.
É, pois, o noso, un Santo Cristo mariñán, irmán do que invocan os navegantes coas suas cantigas, que se poden resumir na que dí:
Santo Cristo de Fisterra,
Santo da barba dourada,
danos o vento de popa
pra pasal-a Touriñana!
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Iste caracter mariñán do noso Crucificado era testimoñado deica non fai moito, por dous exvotos dependurados na sua Capela.
Un de iles era un modelo de un barco de guerra de fins do século XIX, de pouco valor artístico. Feito un pouco descoidadamente, carecía do
conteñido emocional que tén o outro, tamén reproducción de unha nave.
Iste derradeiro, bastante derramado, foi restaurado e figura hoxe no Museu Diocesano da nosa Sé. Trátase de un navío de fíns do século
XVIII, feito de madeira e moi xeitoso; os seus detalles amostran que o seu autor era un home afeito ás cousas do mar. Ten unha lonxitude de
preto de dous metros, tres paus e moitos cañóns, xa que se trata de un barco de guerra.
O seu grandor, e tendo en conta os meios de trasporte da sua época, permítenos maxinar unha pelerinaxe dende a costa, ô longo dos camiños,
portando antre varios o exvoto, de unha tripulación que, n-un intre de grande perigro, ergueu unha oración a El-Señor c-un ofrecimento que
foi grato â Diviñidade e que unha vez a salvo, foi cumprido con toda fidelidade pol-os oferentes.
Algúns outros Santuarios do interior teñen ofertas de tipo mariñán. No mesmo Ourense atópase a Capela da Nosa Señora dos Remedios na
que se ollan varios de istes exvotos representando barcos.
Non embargantes, no que cecais se manifesta mais intensamente a infruencia do mar nas terras do interior, é no cancioeiro popular. N-íl
atopamos dabondo presente o mar anque non xempre pol-o coñecimento directo.
Esí ouvense por veces cantigas importadas por aquiles que, por unha ou por outra razón, van â costa; tal é o que sucede coestas:
Miña Virxe do Xurés
ten o tellado de vidro
que llo deu un mariñeiro
que andaba no mar perdido
Trátase eiquí da apricación a un Santuario do interior de outra dabondo coñecida que cantan en honra da Virxe da Barca.
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e tamén
Eu enfariñar, enfariñar, enfariñeime…
Semellantes a estas son as seguintes:

Fún ô mar e vín do mar
Cando eu saia da Habana
estábase pondo o sol
i-ouvín tocal-as campanas

io teu liño sen fiar;
que figueches, calaceiro,
cada ano seu regueiro.

nas igrejas do Ferrol.
Alá no meio do mar
Como queres que navegue
si non hai navegación?
Queres que me bote â iauga

sospiraba unha balea
e nos sospiros decía:
Quen ten amores ten pena!

A morrer sen confesión?
Se o mar tivera barandas
Eu emborrachar, emborrachar, emborracheime,
e non me puden desemborrachar;
eu emborrachar, emborrachar, emborracheime,

íate ver ô Brasil,
mais como no-as ten,
meu amor, por onde hei ir?

emborrachei-me na beira do mar.
Se o mar tivera barandas
que ten algunhas variantes no primeiro verso:

íate ver a Lisboa;
mais o mar non ten barandas:

Eu enamorar, enamorar, enamoreime…
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quén non ten alas non voa.
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Hai unha cantiga tamén referente ô mar, mais que é con toda
seguranza un anaco de romance e que pode ser o que poideramos
chamar «humanización» de outra. Esta nosa dí:
No mar hai unha torre
e na torre unha ventana
e na ventana unha nena
que ôs mariñeiros chama.
Coñecida é unha cantiga castelán semellante a esta, mais na que
no lugar da nena aparez unha sereia:
Como canta, como canta
la sirenita en el mar!
Muchos barcos dieran vuelta
É interesante esta outra cantiga recollida en terras do Sul da
provincia de Ourense:

solo por la oír cantar.
que ten unha semitraducción en galego que dí:

Para un irmau que teño,
para un irmau solteiro,
para un irmau que teño,
váiseme de mariñeiro.

Válame Dios lo que canta
la serenita en el mar!
Os navios deran volta
solo pol-a ouvir cantar.

O intrés está en atopar unha cantiga craramente mariñán en
terras interiores, cando esta cantiga ten unha versió de terra
adentro prâ adoptar âs costumes e usos do interior. Vel-eiquí:
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En Portugal atópase unha curiosa cantiga que parez ligar estas
duas, a que fala da sireia e a que fala da nena:

Para un irmau que teño

Lá no meio desse mar

solteirinho e por casar,

ouvi cantar e escutei:

para un irmau que teño

saiu-me a Senhora Sereia

váiseme de militar.

lá no palácio del Rei.
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O mar anda que desanda,
anda que desaparece;
Outras veces as cantigas fan alusión ô mar, mais trátase de
figuras retóricas, ben coma comparanzas, ben coma metáforas:
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quén ten amores, non dorme;
quén non-os ten, adoece.

Adios, rapaciña, adios,

O mar da bicos na areira,

eu para ti xa non era,

o orballo da na flor;

anque mais altos navios

se todo o que ama se bica,

navegan con menos vela.

dame un bico, meu amor.

Da miña ventana vexo

O mar tamén é casado,

o fondo que ten o mar;

o mar tamén ten muller;

tamén vexo os meu amores

está casado coa areia,

e non lles podo falar.

dalle bicos cando quer.

Estreliña mariñeira,

Unha vez caín no rio,

compañeiriña da lua:

outra vez caín no mar,

alumbrame a min, amante,

outra nos teus brazos, nena,

que vou pol-a rua escura.

non me puiden levantar.

- Estreliña mariñeira,

Cantemos o desafío:

onde tel-o teu descanso

pirmeiro quero eu cantar;

- Teñô â beira do mar

reparai: é sempre o rio

ou no fondo de un barranco.

quén vai â busca do mar.
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Pra remate, ollemos tamén algunhas cantigas que fan referencias indirectas ô mar:

Agora que me trocaches
has de ter moito diñeiro;
heite de meter no trato,
no trato do sardiñeiro.

Anque queiran ir a Vigo,
eso non parece mal,
que o que nunca foi a Vigo
nunca viu «puerto» de mar.

Fuche a Vigo, fuche a Vigo,
fuches e non viches nada,
non viches beillal-o sol
n-unha mazá colorada.
N-outras, o mar è un término impreciso que serve de consonante ou pra encher un determiñado verso, que de outro xeito quedaría imperfecto,
mais sen que o fistor houbera posto unha especial intención ô faguelo figurar na sua cantiga.
Mostra de elas é esta, pol-o demais fermosísima cantiga, coa que quero rematar estas notas:

Catro aves escollidas
son as que pasan o mar:
o cuco e mail-a anduriña,
a rula i-o paspallás.
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GRAVURAS 1 Bujina 5 Birbiricho 11 O con do centolo - Fisterra 13 A chegada dos
poubanos 15 Mulleres e araus 17 Ouriso 19 Catedral de Ourense 21 Igrexa de Fisterra
23 Capela dos Remedios - Ourense 25 Espadaña d’A Nosa Señora da Barca - Muxía
27 Nudistas 29 Dornas 31 A Seca 33 Cormoráns 35 Dorna a vela 39 Dornas varadas

o mar terra adentro
saíu do peirao o día das Cruces
de Maio, con bo mar e forte
vento do nordés, tendo por
mariñeiros de guía a José
Manuel Gonçalves, Enrique
Conde, Anxo Conde e Lúdica 7.
Santiago

Maio de 2004

39

