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Premio de Investigación
Concello de Pontedeume 2004

ACTA DO XURADO DO PREMIO DE INVESTIGACIÓN CONCELLO DE PONTEDEUME
O Xurado do VII Premio de Investigación Concello de Pontedeume en temas etnográficos, composto por D. Clodio
González Pérez, etnógrafo, historiador e membro da Xunta Rectora do Museo do Pobo Galego; D. Juan Carlos
Fernández Naveiro, profesor de Filosofía de Ensino Medio no Instituo de Bacharelato de Mugardos; Don Guillermo
Llorca Freire, profesor de Historia no Instituo Sofía Casanova de Ferrol; e actuando como presidente, D. Belarmino
Freire Bujía, Alcalde e Concelleiro de Cultura, e como secretario do Xurado D. Alexandre Caínzos, Bibliotecario
Municipal, decidiu por unanimidade conceder o premio ó traballo titulado “Cultura e cambio material: O significado das
cousas a través do tempo” do que é autora Doña Silvia Fernández Vázquez.
En Pontedeume, a 23 de setembro de 2004
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CULTURA E CAMBIO MATERIAL.
O SIGNIFICADO DAS COUSAS A TRAVÉS DO TEMPO
Silvia Fernández Vázquez

"I propose that we regard luxury goods not so much in contrast
to necessities, but as goods whose principal use is rhetorical and
social, goods that are simply incarnated signs" 1.
A. Appadurai. 1986, p. 38

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Aproximación teórica: Das cousas na cultura
Unha casa restaurada é a síntese perfecta do paso do tempo: nela contéñense os significados do pasado renovados cos ideais do presente que se proxectan cara ao futuro. Entrambos os dous
extremos, nesa fusión de tradición e modernidade, translocen unha serie de procesos de grande
relevancia para comprender a evolución mesma da cultura.
A cultura é un intanxible de difícil definición: resulta cando menos complicado coutar
mediante límites un elemento que pode chegar a abranguer tantos e tan amplos fenómenos. Mesmo
poderiamos dicir, non sen certa ousadía, que a cultura o é todo, porque todo o modela e o transforma; non hai nada que poida permanecer á súa marxe, porque media todos os quefaceres humanos. Porén, entendida como abstracción tampouco é nada en si mesma, a expensas dos actores, das
xentes que a crean, a modulan e a dotan de contido, que lle confiren cos seus xestos significado. A
cultura enténdese, dende o punto de vista que se presenta, como un conxunto de elementos que significan: isto supón un posicionamento claro dentro da Antropoloxía simbólica, que se vén desenvolvendo dende os anos sesenta do pasado século.
Atopámonos ante a chave que nos abre as portas para comprendérmos as ideas vertidas
neste estudo: as cousas non significan nada en si mesmas, son simples obxectos baleiros que adquiren toda a súa forza a través da cultura, do significado que de forma convencional a sociedade lles
concede. As cousas convértense, así, en algo máis que iso, a materia tórnase vida, fálanos, expre1. "Propoño que non observemos máis os bens preciosos como opostos ás necesidades, senón como bens, o uso principal dos
cais é retórico e social, bens que son simplemente símbolos personificados".
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Conxunto de casas formando un lugar, rehabilitado na súa totalidade

sa un xeito de pensar, de sentir, de actuar, unha concepción do mundo e da vida. As cousas son o
concreto que nos leva ao abstracto, a materia baixo a cal transloce o espírito, a alma dunhas xentes, a esencia dunha experiencia vital.
As cousas, cos seus significados, enténdese como concrecións dunha organización esencial
do contorno e da interacción cos outros; son reflexo da conformación mesma do vivir grupal do ser
humano en cada momento e lugar, son a mostra máis palpable dunha cultura. Por iso as cousas son
importantes, son obxectos de valor mais alá do económico, son entidades fundamentais dende un
punto de vista ontolóxico, como reflexo do ser social dunhas xentes e como forma de comunicación entre elas, xentes que coa súa vida en común van tecendo unha rede imperceptible que acaba,
mesmo sen querer, por envolvelas.
O material, as cousas, son daquela pequenos e grandes obxectos que dan conta de todo un
universo simbólico, ao que queremos acceder. Por iso son elas, as cousas, a nosa mellor guía para
percorrer o camiño da cultura, para nos empapar paulatinamente dos seus sentidos compartidos,
antes de chegar, á fin, ao noso destino: unha fonda comprensión das xentes e da súa cultura agárdanos como premio á final do noso traxecto.
1.2 Aproximación xeográfica: a Comarca do Eume como obxecto de estudio
O traballo que aquí se presenta responde na súa orixe a unha investigación propia realizada como parte do itinerario curricular da Licenciatura de Humanidades, titulación que obtiven
recentemente. Non obstante, o perfil deste estudo tivo que ser modificado para que as súas características respondesen á realidade peculiar dalgúns puntos da comarca do Eume2. Deste xeito, aínda
2. A investigación foi completada ao amparo dunha bolsa do Programa Nacional de Formación do Profesorado Universitario,
concedida polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para o ano 2004.
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que a temática predominante, o mundo da casa rural e a súa transformación material e semántica,
permanece como eixo do proxecto, tanto a súa estructura como os diversos materiais que se achegan (fotografías, plantas, mapas…) tiveron que ser realizados de novo. Con isto, os contidos que
se recollen neste artigo refírense na súa globalidade ás zonas rurais da comarca estudada, aínda que
cómpre confesar que os concellos de A Capela e As Pontes non aparecen especificamente representados, se ben pode ser posible a extensión de moitas das afirmacións aportadas á realidade das
súas parroquias.
O ámbito de estudo, por tanto, é o principal condicionante deste traballo de investigación,
que se desenvolve máis especificamente nos concellos do sur e sudoeste da comarca, como é o de
Monfero, o de Pontedeume e mesmo o de Cabanas. Pero ademais, aínda que escapa estrictamente
ás divisións oficiais do que se considera propiamente como comarca do Eume, téñense incluído
tamén algunhas parroquias do
termo municipal de Vilarmaior,
que en canto tanto á súa localización natural como polo que se refire ás súas relacións están máis
inclinadas cara ao Eume que á
comarca das Mariñas á que pertencen. Así, as parroquias de Doroña
e Grandal, estreitamente vinculadas a Pontedeume, como a de
Torres, que se dirixe cara a
Monfero, son tamén tidas en conta
neste traballo.
No mapa aparecen marcados os concellos
que constitúen a Comarca do Eume: A
Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero, e
como capital comarcal Pontedeume

De todos os xeitos, moitos dos contidos vertidos nas páxinas que aparecen a continuación
pódense facer extensibles a rexións máis amplas do rural galego. Os ámbitos vilegos ou aqueles
máis semellantes ao mundo urbano, como pode ser o caso da capital comarcal, substráense dos
comentarios que aquí se presentan, porque as súas características, tanto polo que se refiere aos costumes, á organización social como á disposición do hábitat, son eminentemente diferentes.

2. A UNIDADE SOCIAL BÁSICA:
A CASA E A SÚA EVOLUCIÓN NO ÚLTIMO SÉCULO
A unidade social básica no ámbito rural tradicional de Galicia é a casa. Esta non se entende só en termos materiais, senón que é concibida nun sentido moito máis amplo. A casa no contexto do que imos falar é, por unha parte, a construcción material que serve como vivenda, pero
tamén as construccións anexas que a complementan e que serven a diversos usos, os animais, os
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terreos dos que dispón, etc. Do mesmo xeito, a casa designa tamén ás xentes que viven nela, a toda
unha tradición familiar que se identifica cun espazo habitacional determinado. De calquera xeito,
o sentido do termo que aquí imos empregar, dado que este traballo está baseado nos elementos
materiais para explicar a cultura, restrínxese á acepción máis corrente presentada en primeiro lugar.
Non por iso, hai que ignorar a dimensión real da que está dotado este concepto no ámbito tradicional da ruralía galega.
No seu sentido máis amplo, a casa está formada xeralmente por membros de tres xeracións
que conviven dentro do ámbito doméstico, así como por unha serie de parentes colaterais solteiros
que permanecen na casa natal como "segundóns". O centro da familia está constituído, pois, por
un, dous ou tres matrimonios de
diferentes xeracións, unidos por
diversos tipos de filiación, que
representan os sistemas de herdanza
propios de cada rexión.

A casa está representada por tres xeracións,
que en termos temporais representan (segundo
algúns sistemas de cómputo) o período trascorrido ao longo de todo un século. Na foto enriba presentada, o patrucio e a súa dona centran
a imaxe. A un dos lados a súa filla; ao outro o
neto, fillo de solteira.
As tres xeracións convivían nesa mesma casa
que aparece representada ao fondo.

A pervivencia da casa como entidade social foi sempre un motivo de preocupación central
no mundo tradicional galego. Hoxe, non obstante, as expectativas dalgunhas delas tenden a ser
pouco alentadoras: a diminución da natalidade e o éxodo ás cidades son os principias elementos
que amosan esa tendencia negativa, que reflicte un proceso de abandono progresivo do campo.
Porén, considero que a ruralía galega presenta posibilidades máis que suficientes para que a decadencia que se augura non sexa tal. O principal factor de renovación, que fala de novos modelos de
vivenda e maneiras diferentes de entender a casa, provén dos chamados "venideros", xentes de fin
de semana ou retornados urbanos que establecen a súa residencia no ámbito rural.

3. A DISPOSICIÓN DO HÁBITAT: DA MONTAÑA Á MARIÑA
Os concellos que forman a comarca do Eume amósannos paisaxes moi distintas. Dende as
terras altas dos municipios de Monfero ou As Pontes, ata as poboacións máis próximas á costa,
como Cabanas ou Pontedeume, hai unha gradación substancial polo que se refire á habitación
humana. Como exemplo desta afirmación podemos sinalar o contraste entre o tipo de poboamento
predominante na parroquia de Xestoso e a disposición e o tipo de vivendas máis característicos da
mesma vila de Pontedeume. As notas a salientar entrambos os dous extremos son numerosas.
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Así, se descendemos polos vieiros que comunican ambas poboacións, dende a estrada de
Vilalba pasando polo Xestal e continuando por Monfero ata a Ponte da Pedra, e de alí baixando
pola vía que vai por Nogueirosa ata Pontedeume, podemos ir apreciando a ambos lados o incremento da densidade de
vivendas, así como os cambios na súa disposición e
tipoloxía.

A liña remarcada sinala
o descenso da montaña á mariña,
e ata chegar á vila,
no tramo exemplificado.
O percorrido pretende mostrar
o cambio tipolóxico progresivo
na disposición e no tipo
de vivendas características.
Tomado de www.viamichelin.com

En primeiro lugar, as rexións altas de montaña son predominantemente rurais, tanto máis
canto máis interior é o espazo do que falamos. Evidentemente no caso de As Pontes, as circunstancias son diferentes, por se tratar dun centro industrial de certa relevancia, en torno ao cal a concentración de poboación é moito maior. En calquera caso, polo que se refire ao territorio que pertence ao concello de Monfero, hai que salientar o seu carácter rural maioritario, con algúns pequeImaxe dun grupo de vivendas de Xestoso.
Tomado de "Los protagonistas de la economía básica", de J.A. Fernández de Rota e M. Pilar Irimia.
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nos grupos de tipo diferente á beira da estrada, como é o caso do Rebordelo ou mesmo do Xestal.
Porén, malia iso, non é posible afirmar a homoxeneidade das súas construccións e a similitude da
ocupación habitacional.
Conforme nos adentramos cara ao interior da provincia, ao tempo que nos diriximos ás
terras máis altas, a disposición do hábitat pódese caracterizar como dispersa. Ao contrario que a proliferación das construccións diseminadas que caracterizan as rexións de mariña, neste caso atopamos diversos grupos de casas cerradas en torno a si mesmas, formando pequenas aldeas características das zonas montañosas desta comarca. As vivendas, de tamaño superior ao habitual en terras
máis baixas, caracterízanse pola homoxeneidade que lles confire o ton da lousa dos seus tellados e
muros sen recubrir, así como polas escasas modificacións disonantes que incorporan externamente
(salvo no caso das cortes secas e outro tipo de anexos para os labores agrícolas e gandeiros).

Imaxe dun grupo de vivendas de nova construcción en Monfero, situadas de forma espallada. A diseminación do hábitat
é habitualmente moito máis aguda en gran número de casos, polo que se torna máis difícil captalo nunha fotografía.

Os lugares intermedios entre as parroquias de mariña e as de montaña acusan unha maior
diseminación que no caso antes comentado. As vivendas, en ocasións, diminúen en tamaño e as
modificacións e alteracións recentes son a nota habitual. A mesma parroquia de Monfero podería
servir de exemplo para este caso.
O penúltimo escalafón atopámolo nas terras máis próximas á vila, onde as construccións
de muros pétreos son máis esporádicas. A maior parte das antigas vivendas hoxe reformadas conviven con numerosas casas de nova planta que responden a modelos urbanos, a novos estilos que
pouco teñen que ver coas tipoloxías tradicionais do rural galego. O hábitat, xeralmente diseminado, responde a unha individualización da vida na aldea, a unha ruptura coas pautas tradicionais de
convivencia veciñal. Os retornados urbanos e os ansiosos dunha segunda vivenda vacacional transportan as súas concepcións da vida aos marcos rurais.
As tipoloxías urbanas predominan tamén nos lugares paralelos ás vías de comunicación
máis salientables, tanto máis canto máis nos aproximamos á capital comarcal, os modelos da cal
tenden a imitar. Entón as construccións apéganse unhas ás outras á beira do camiño, aproveitando
o espazo na procura do que aquel pode ofrecer (mellores comunicacións, negocios de diferentes
dimensións…).
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Imaxe de Vilarmaior, onde a porcentaxe de casas de pedra á vista é reducida (salvo rehabilitacións) a prol das reformas e das construccións máis recentes e modernas, e a diseminación das vivendas no espazo é notable.

Concentración de vivendas en Nogueirosa, preto xa de Pontedeume, en torno á vía de comunicación que leva á vila. O
tipo de vivenda máis habitual son os chalés de recente construcción.

Vista dun conxunto de casas ao longo da estrada que atravesa Monfero. As novas construccións predominan fronte ás
tradicionais.

O predominio de novas vivendas, sobretodo chalés, e a culminación da concentración teñen lugar ao outro lado do
Eume, nas terras de Cabanas, unha poboación que ten medrado moitísimo grazas ao turismo.
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Finalmente, o percorrido remata na vila de Pontedeume, onde a concentración da poboación responde xa a modelos propiamente urbanos. A tipoloxía do centro da vila, característica dun
espazo tradicionalmente mariñeiro, combínase con novas áreas residencias moito máis recentes nos
arredores.

Imaxes do centro da vila de Pontedeume,
no que se pode destacar o predominio das galerías
de cor branca,moi característica
de asentamentos tradicionalmente mariñeiros.

Este esquema, sinxelamente presentado, dá conta da variedade de formas que adopta a
poboación para organizar os seus asentamentos. Todas elas responden a unhas formulacións específicas, e teñen moito que ver coas características climáticas, coa dispoñibilidade de espazo, coas
posibilidades económicas, etc.
De calquera xeito, neste traballo só se atenderá ás tipoloxías rurais máis tradicionais e ao
seu desenvolvemento a través do tempo, anotando algunhas particularidades propias das diferentes zonas, e con referencias só en contadas ocasións a outras formas máis modernas. Por tanto, este
capítulo que aquí se pecha serve para obter unha imaxe das diferentes posibilidades do hábitat, para
que sirvan como contraste do que será presentado nos apartados seguintes.

4. A DICOTOMÍA SEMÁNTICA DO ESPAZO DOMÉSTICO
4.1 O significado social da cociña fronte ao ámbito reservado do sobrado
Noutro tempo a cociña foi o espazo esencial de actividade na casa galega. Hoxe, ese papel
aínda pervive en moitos dos casos. O espazo da cociña segue así a ser o centro doméstico, o lugar
onde se desenvolven non só as tarefas cotiás, senón tamén outro tipo de ocupacións de índole variada, dende diferentes labores ata unha serie de actividades de ton lúdico e festivo.
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A cociña na casa rural tradicional aínda hoxe aparece como centro de reunión e de convivencia social.

Aínda na actualidade a cociña na casa rural galega tradicional é, por definición propia, o
espazo onde se transforma o alimento, pero tamén o lugar onde se pasa a maior parte do tempo de
lecer, onde se recibe ás visitas, onde se ve a televisión ou se xoga ás cartas; en definitiva, a cociña
era, é, e en moitos casos continuará sendo, o eixo do espazo doméstico, en torno ao cal xira a maior
parte da actividade. Isto contrapón esta estancia a outros aposentos, lugares de calma case sagrada
aos que soamente se acode para descansar.
Pero tamén é certo que dende hai anos a cociña está a perder, noutras ocasións, o seu papel
protagonista dentro da vivenda, relegada a un segundo plano por novos espazos, como os comedores, salóns ou "salas de estar", importados de modelos urbanos. Trátase de exemplos minoritarios de modernización ou en todo caso de vivendas de recente construcción que se crean seguindo
xa este tipo de parámetros.
Nunha comarca como a do Eume, na que especificamente se centra este estudo, obsérvase
perfectamente esta dicotomía de espazos, que diferencian a casa como centro rural tradicional dos
novos modelos de residencia tipo chalé que se constrúen de nova planta, moitas veces por parte de
xentes "venideras", que teñen pasado cando menos certas etapas da súa vida en espazos urbanos.
Cando alguén é recibido nun e noutro tipo de casa, o ritual de entrada á vivenda é diferente. As xentes do rural acompañan os seus convidados ata a cociña da casa (aínda que esta en moitos casos teña un comedor á marxe moito mellor preparado), onde se toma asento á calor do lar. Só
en casos excepcionais de visitas ás que se lles recoñece un determinado prestixo ou certa excep-
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Comedor dunha vivenda antiga reformada segundo patróns urbanos. O espazo permanece cerrado habitualmente.

cionalidade, estas son conducidas ao comedor da vivenda, conferíndolle deste xeito significados
diferenciados a ambos espazos.
Segundo o que se ten dito, fronte ao carácter mundano e ordinario da cociña, onde se produce o transcurso do día a día, da convivencia familiar e veciñal, aparece a sacralidade do salón,
da sala de estar e do comedor, que se envolven deste xeito nun halo de impenetrabilidade. Así o
confirma o feito de que esta estancia permaneza en moitas ocasións cerrada a diario, preservada da
luz do sol e do fluír cotiá das xentes. Ese carácter de espazo inviolable e pulcro ben puidera ser
herdanza do antigo sobrado, que, dito sexa tamén de paso, dividíase en "salas", os usos das cales
viñan marcados, da mesma maneira, polo seu carácter de excepcionalidade.
Por outra parte, as persoas de procedencia urbana empregan esas novas salas, con asentos
acolchados moito máis cómodos que funcionais, para recibir os seus visitantes. A cociña nestas
novas construccións carece daquel significado máis amplo, do que a través da convivencia e das
pautas de comportamentro tradicionais se fora dotando ao longo dos tempos noutros moitos casos.
Son, polo tanto, dúas concepcións do espazo totalmente diferenciadas, que responden a
dous modelos de vida tamén distintos, e, en calquera caso, adaptacións a unhas circunstancias
sociais diversas.
4.2 Patróns de evolución da cociña: os seus aspectos materiais e sociais
Da mesma maneira que o fai o resto da casa tradicional, a cociña foi evoluíndo de forma
notable co trascorrer das décadas. Neste traballo propoño tres formas sucesivas de transformación,
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tres tipos esquemáticos que se exemplifican nos seus respectivos modelos de vivenda, entendida
esta sempre como espazo tradicional. Debido a isto, a diversificación dos modelos actuais por
influxos urbanos ocupará só un pequeño espazo neste comentario.
4.2.1 A casa como espazo de convivencia home-gando
O primeiro modelo de casa, construída probablemente nun período comprendido entre
finais do século XIX e principios do XX, e que pervive nalgúns casos ata os anos 60 da centuria
pasada, caracterízase, en xeral, por unha estreita convivencia entre o ser humano e os seus animais,
que, como máis adiante veremos, teñen habitualmente o seu espazo dentro da mesma vivenda.
Se nos referimos á cociña, lugar central dentro da planta baixa da vivenda rural, hai que
sinalar que se trata dun espazo reducido no que sobresae a lareira, que garante a temperatura ideal
para as frías xornadas invernais. A lareira é fundamentalmente un bloque de pedra cuadrangular e
achatado onde se prende o lume do lar. Aínda que na súa orixe esta era a súa forma dominante, en
tempos máis recentes tense incorporado á estructura un "caixón do fume"3 ou cambota que canaliza o fume á cheminea. As vivendas doutro tempo carecían de cheminea e a cambota, polo tanto,
era un elemento innecesario. A cociña neses casos era un espazo cheo de fume desprendido dende
a lareira, que buscaba entre as fendas do
tellado a maneira de saír pouco a pouco
ata o exterior.
A lareira coa súa cambota preside o espazo da cociña, como centro vital
de suma importancia, onde non só se
transforman e consumen os alimentos,
senón que ademais é o lugar onde se producen as relacións sociais máis íntimas
dos campesiños á calor do lume. É o
núcleo da vida, o lume do lar, que permite o sustento diario e a calor necesaria
nas noites de inverno.
Ao papel calefactor da lareira na
planta baixa das casas campesiñas, engadíase o que exercía o propio gando, funLareira nunha vivenda habitada ata hai un
par de anos. A súa forma é sinxela: unha pedra
de gran sobre o chan, a escasa altura, onde se
prende o lume, e unha cambota de madeira
para que saia o fume. A súa estructura é característica de comenzos do século XX.
3. Como exemplo hai que dicir que así se denomina á cambota que cubre a lareira na parroquia de Val de Xestoso (Monfero).
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Baixo a escaleira aparece unha porta de madeira que dá acceso ao "cortello da pucha", onde durmían os tenreiros. É
un exemplo de máximo aproveitamento do espazo. Practicamente non aparece nada exento na cociña.

damentalmente de tipo vacún. As vacas, aínda que separadas do ámbito da cociña por unha parede
de madeira que forma a corte, estaban presentes, a través das ventanas dos "baños"4 ou "comedeiras"5, no contexto do fluír diario da cociña, ante a carencia dun corredor que separase de forma
clara dous ámbitos hoxe xa perfectamente diferenciados.
O humano e o animal convivían na cociña, ata o punto de que galos e galiñas paseaban
libremente durante o día por este espazo, onde estaba situado o poleiro, e no que se acubillaban
durante a noite. Os cuxos e as vacas, cando non estaban tamén os porcos, percorrían a cociña, co
seu "piso" de terra, para acceder tamén ás cortes.
Dende a concepción actual da vida doméstica, a miúdo esta práctica resulta un tanto sorprendente, e quizais é atilado como un costume eminentemente antihixiénico, aínda que isto é visto
dende unha mentalidade máis ben urbanita. Porén, cómpre ter en conta que non son válidos os
patróns de valoración actual para entender as formas de vida e a concepción do mundo das xentes
doutro tempo. Así, dende unha óptica relativista, temos que pensar na Galicia rural de comezos de
século, un momento no que non existía a idea de hixiene que predomina actualmente. A cociña na
casa campesiña tradicional é un espazo ante todo funcional, no que o concepto de limpeza e pulcritude queda nun segundo plano. A cociña é a prolongación cara ao interior da atarefada vida diaria do labrego e, como tal, un ámbito máis de traballo, no que non se valora como primordial a
hixiene, senón a comodidade para a realización das tarefas cotiás.
4. Termo empregado nas zonas da mariña, máis próximas á capital comarcal.
5. Termo usado no concello de Monfero para designar, do mesmo xeito que o termo "baños", o lugar onde se lle botaba o alimento ao gando.
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Na imaxe vense, de esquerda a dereita, os estantes no muro onde se colocaba a mesa de alzar, hoxe desaparecida; a
ventá dos "baños", oculta tras un saco de plástico e a porta coa corte. Na parte inferior aparece o "poleiro", un
pequeno espacio cuadrangular.
Mesa e banco de alzar aínda conservados. Os bancos deste tipo aparecen con
máis frecuencia nas terras altas do concello de Monfero, malia que, paradoxalmente, é unha zona onde o tamaño das
vivendas é bastante superior ao das
parroquias da mariña.

O reducido espazo da
cociña, onde se dan acomodo,
como vimos, non só as persoas
senón tamén os animais, é aínda
suficiente para albergar froitos da
colleita e mesmo algúns paxes de
herba para alimentar o gando,
todo, en ocasións, nuns 10 m2 de
superficie. Nesa área incluíanse
tamén, non só a lareira, que aínda
que situada nunha esquina da
estancia abrangue grande parte
do espazo, senon tamén o vertedoiro, a mesa ou o chineiro.
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Vertedoiro na ventá e á sua dereita o "baño de salar". Sobre este un pequeno chineiro onde se coloca a louza.
O chineiro, ao lado do vertedoiro
na ventá, presenta un tamaño
moi superior ao habitual
nas casas mais pequenas da mariña.

Compréndese, tendo en
conta todo isto, que o mobiliario
da cociña deste tipo de casa non
sexa abundante nin moito menos
amplo, pero si ante todo funcional. Desta forma, o vertedoiro
aproveita o espesor do muro
baixo a única ventá (de pequeno
tamaño) que se abre neste espazo; a mesa, que só se coloca en
forma horizontal á hora das
comidas, permanece o resto do
tempo nun furado acondicionado para iso na parede6, que é
aproveitado como alacena para
gardar determinados elementos
de alimentación ou menaxe fundamentais; paralelo á mesa o
6. Nos modelos de vivenda anteriores, prescindíase mesmo da mesa para as comidas, e os membros da casa comían cos seus
pratos sobre o colo sentados en torno á lareira.
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O tamaño dos baños na montaña é moi superior ao que viamos na mariña

banco, tamén de alzar, está preparado para cumprir as súas funcións naquelas vivendas onde non
era substituído por tallos. Un chineiro serve para colocar as escasas pezas que forman a louza. Pero
para aproveitar ao máximo o espazo, cubrindo en calquera caso as necesidades do fogar, baixo o
propio chineiro, aparece en moitos casos o "baño de salar", un receptáculo rectangular onde se conserva a carne da matanza. Noutras ocasións é simplemente un “saleiro” o que atopamos na cociña,
un elemento de tamaño menor que aproveita un furado no muro. A tendencia neste aspecto é a presentar meirandes baños nas rexións de montaña, pode que pola súa maior dificultade para acceder
a productos de mercado.
En definitiva, se queremos resaltar algunha característica da cociña da casa tradicional do
mundo rural galego, poderiamos apuntar como clave a funcionalidade deste espazo, onde o primordial é o carácter práctico, un aspecto moi destacado nunha cultura na que as xentes adican a
maior parte do seu esforzo cotiá á supervivencia material.
4.2.2 O corredor como elemento de división
O modelo de funcionalidade exposto no apartado anterior repítese en sucesivas evolucións
da casa rural galega. A cociña mantén a través do tempo unha serie de trazos semellantes aos
comentados. Pero aínda tendo en conta esa continuidade, débese resaltar unha modificación importante dentro do espazo da cociña: a propia ampliación da superficie útil permite unha comodidade
relativamente superior e unha meirande amplitude do mobiliario, algo que se apreza sobretodo no
aumento do tamaño do chineiro, da lareira, do baño, ou da propia mesa de alzar. Estamos ante un
modelo que comeza a proliferar a principios do século XX e que aínda permanece, en casos contados, na actualidade.

Porta de
doble folla

Poleiro

Banquetas

Mesa de
alzar

Sube ó sobrado
Cortello pucho

Escaleira

Corte

Anexo

Cortello
do porco

Porta da corte

Baños
Ventana
dos baños

Estantes
no tabique

División de
madeira
4 m (Aprox.)

Modelo número 1. Planta baixa dunha vivenda do seculo XIX, habitada ata os anos 60, e que
na actualidade se conserva como anexo da vivenda principal, mais recente.
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empregan os protagonistas

Corte

6 m aprox.

Ventanuco

Modelo número 2: Planta baixa dunha vivenda da montana dos primeiros anos do seculo XX, que estivo habitada
ata hai poucos anos e que conserva invariables os seus elementos esenciais.
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Arriba a lareira con "cambota" reformada nunha vivenda aínda habitada na
actualidade. Abaixo, vertedeiro de pedra,
con escaso fondo, na ventá. Trátase dunha
casa máis recente que a anterior (modelo
número 2), pero que presenta a súa estructura practicamente sen cambios (exceptuando a transformación derivada do uso,
que se prolonga ata a actualidade).

A estructura esencial deste tipo
de vivenda (modelo número 2) en canto
aos elementos que conforman o espazo
da cociña permanece inmutable: a lareira
coa súa cambota ocupa grande parte do
espazo; por outra parte, o vertedoiro na
ventá, a mesa de alzar ou o saladoiro
manteñen a súa importancia dentro do
contexto funcional da cociña. Este tipo de
elementos permanecen sen cambio moito
máis tempo cara ao interior da comarca,
onde outros modelos de carácter novidoso tardan máis tempo en chegar.
A maior modificación que os
novos modos de evolución do espazo da
casa rural galega neste século deixan ver
é a separación entre a corte e a cociña a
través dun corredor relativamente amplo.
No modelo precedente tiñamos observado como o gando, mediante as ventás dos
"baños" que se abren cara a cociña, facíase presente no ámbito dos humanos.
Esa cercanía é a que vai ir diminuíndo na
transformación progresiva da casa, conforme se avanza de cara a un novo concepto de hixiene. O corredor é o primeiro
paso para esa separación, se ben as ventás
das “comedeiras" aínda seguen presentes.
A introducción desta pasaxe permite separar o espazo da cociña das portas de acceso á vivenda, lugar de paso
para o propio gando, e por onde entran
tamén á casa os feixes de herba para ali-
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O corredor ou "pasillo" separa a corte, que aparece tras o muro, da cociña. Aínda baixo a repisa de madeira (semiocultas tras novos elementos como o conxelador) aparecen as ventás dos "baños", e debaixo delas, aínda que na fotografía non pode verse, aparece tamén o poleiro. Á esquerda, a porta da corte permite que o gando non teña xa que
pasar pola cociña.

mentalo e o estrume sae para abonar os campos. Estas claves dannos unha idea dunha nova dimensión que se introduce na concepción da limpeza das xentes rurais, que pasan por esa separación
do ámbito humano cotián da cociña daqueloutro que ocupan os animais, algo que pese a todo non
se dá aínda de maneira tallante.
Malia todo isto, o gando, fundamentalmente de tipo vacún, segue presente no interior da
casa, moi próximo ao centro de actividades da familia, e sempre baixo o control e a vista atenta
desta. É unha mostra perfecta da importancia esencial que a vaca, sobre todo, ten dentro da vida do
campesiño galego deste século, como base da súa economía e sustento de vida e traballo. Este é un
dos factores que explican a cercanía entre o home e o seu gando dentro do espacio doméstico.
4.2.3 A fragmentación de espacios: cociña-comedor-corte
Esta idea da importancia do gando fica invariable nunna seguinte evolución da casa. Así,o
terceiro modelo que expoño conserva a corte no interior da vivenda, da mesma maneira que os anteriores. Pero aínda que separada da cociña, como acontecía no modelo precedente, mediante un "pasillo", nesta ocasión a corte perde a súa comunicación co espazo humano a través do "bastardo" coas
súas aperturas ao interior da vivenda. A supresión deste elemento obriga a unha modificación nos costumes, que de novo acontece paralela á proliferación de ideais hixiénicos notablemente diferentes.
A eliminación do punto de contacto entre os humanos e o gando a través do interior da
vivenda, conduce a unha progresiva modificación nos hábitos de coidado do animal. Paseniño,
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pois, tómase o costume de alimentar o gando directamente dende o exterior, mediante unha porta
de acceso pola que se introducen os feixes de herba. Isto implica en moitos casos un cambio na disposición do gando e dos "baños", que se orientan agora cara a esa entrada externa. Unha porta interior permite aínda o acceso dende a vivenda propiamente dita cara a corte, ben para muxir as vacas,
ben para cumprir con certas necesidades orgánicas ante a falta doutro tipo de retrete, ou ben para
controlar o propio gando durante a noite.
Malia todo, o cambio do que falo supón un proceso moi longo de concienciación do habitante rural. Aínda moitas casas tradicionais conservaban na década de 1990 a corte no interior da
vivenda, e algunhas delas seguían a facer uso nese momento do corredor como forma de tránsito
do gando do interior ao exterior e viceversa; tamén daquela o alimento para o sustento dos animais
se servía dese paso para ser introducido ao interior da vivenda.
Na actualidade, moi poucas son xa as casas que manteñen
esa estructura cociña-corte na planta baixa. En efecto, todas aquelas
familias que teñen contado con
certos medios económicos desprazaron xa o gando fóra do ámbito da
vivenda familiar, introducíndoo en
cortes secas, xeralmente de bloques industriais, anexas ao propio
núcleo da casa.
A construcción de bloques pegada á vivenda tradicional de pedra
constitúe o espazo ocupado polo gando vacún.
Este modelo é frecuente no medio rural galego.
A "cociña de ferro" centra a atención na estancia. Nese momento
aínda era o medio fundamental para a cocción do alimento.

En calquera caso, a vivenda que aquí se propón como modelo número 3 presenta importantes
cambios respecto a precedentes
anteriores. Se nos fixamos agora
na súa cociña, a primeira variación
notable é a substitución da lareira
por unha nova forma de cociña
propiamente dita. Nos anos 60
comeza a apreciarse unha tendencia significativa á proliferación de
cociñas de tipo bilbaíno, "cociñas
de ferro" en termos propios dos
veciños. Este novo artefacto permitía a eliminación da lareira e
prometía o cumprimento de semellantes funcións.: cociña, calefacción,… aínda que coa vantaxe
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Na imaxe aparece a mesma cociña da fotografía anterior completamente renovada.
Nela vemos como se mantén a cociña bilbaína aínda que aparece tamén a encimera de
gas, ou máis recentemente eléctrica, coma
neste caso. O concepto de forno modificouse
tamén, e os fornos recentes son aparellos
eléctricos que serven para outras funcións.

dunha maior comodidade: substituíase o pote pola ola de cerámica na
que se cocía o alimento.
A "cociña de ferro" centra a
atención na estancia. Nese momento aínda era o medio fundamental
para a cocción do alimento.
Tampouco coa falta da
lareira desapareceu a función social da cociña, que seguía a se manter como centro de reunións familiares e veciñais en torno á calor
do lar. Aínda hoxe as cociñas das
casas tradicionais no rural, se ben
aparecen notablemente modernizadas (como máis adiante veremos), conservan a cociña bilbaína
como forma de calefacción, malia que esta perdeu en grande parte a función culinaria. A cociña,
encendida a maior parte do ano, segue a ser, como ao comezo se anunciaba, o centro doméstico
por excelencia.
Isto obsérvase moito máis, se cadra, nas parroquias máis montañosas, onde o costume propio é situar a "cociña de ferro" no centro mesmo do espazo, cunha "meseta" ao seu redor que serve
para comer, para xogar ou simplemente para falar ao seu carón. Esta práctica, habitual por exemplo en Xestoso, aparece tamén na área da Terra Chá lucense, e sen embargo non se atopa nas zonas
máis baixas da mariña.
Non obstante, o cambio leva consigo unha profunda transformación nas formas de vida
tradicionais no fogar. Coa lareira desaparece en moitas ocasións o forno, e con este a posibilidade
de autoproducir o pan para o sustento diario, tendo que recorrer a instancias externas ao propio
núcleo da vivenda para paliar a carencia. Rómpese deste xeito cunha forma de economía tradicional autosuficiente, que pouco a pouco vai dando pasos que a aproximan a novas maneiras de entender a subsistencia. É o inicio dun cambio fundamental nos hábitos de consumo, que leva ás xentes
do rural a introducirse, pouco a pouco, nunca economía de mercado. Trátase dun tránsito importante para a modernización das estructuras rurais, que se aprecia en numerosos apartados da vida
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campesiña, como teremos ocasión de
analizar con maior profundidade. Estas
transformacións que se producen a raíz da
substitución da lareira, van supor unha
fonda cesura na concepción do vivir ordinario das xentes do rural galego.
Porén, noutras ocasións o forno
non estaba pegado á lareira, senón que
era unha dependencia moito maior anexa
á vivenda e que se conserva, ás veces, na
actualidade. Nas zonas de montaña aínda
en ocasións segue a cocerse o pan no
forno de forma esporádica, alternando
esta práctica coa compra do producto na
panadería máis cercana.
Por outra parte, se continuamos
co percorrido pola planta baixa deste
modelo de vivenda da segunda metade
do século, en moitos casos aparece
tamén un novo cambio: a división cociña-comedor como dúas estancias que se
comunican internamente mediante un
vano aberto no muro que as separa.
Trátase simplemente dunha división
entre o ámbito da cociña, onde se prepara e transforma o alimento, do comedor,
onde este é inxerido. Esta distinción prodúcese xa avanzados os anos 60, e ten
moito que ver coas novas concepcións da
casa como centro de vida e non só de traballo. Desta forma, o comedor é ocupado
a maior parte do día por nenos a ancianos
que pasan nel o seu tempo libre, mentres
os membros adultos da casa en idade de
traballo realizan as diferentes tarefas
cotiás. Nenos e ancianos, pois, conviven
nese espacio de forma estreita. Os maiores, moitas veces incapacitados físicamente para outro tipo de tarefas, fanse
entón cargo dos máis pequenos da casa.
No comedor, sobre todo durante o inver-

Cociña bilbaína no centro da estancia nunha vivenda en
Xestoso. Ao fondo o antigo baño de salar
aprovéitase agora como chineiro.
Forno nunha casa da parroquia de Torres (Vilarmaior).
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Modelo número 2: Planta baixa dunha vivenda dos primeiros anos do seculo XX, que segue a estar habitada
na actualidade e que permanece practicamente invariable nos seus elementos esenciais.
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no, pasan xuntos as tardes xogando, falando ou contando contos, ata que en épocas posteriores
comeza a aparecer a televisión.
A cercanía da cociña, o centro dende o que emana a calor do lar, permite manter unha temperatura agradable na estancia, tan só separada da anterior por un muro (de ladrillo e cemento e
non xa da madeira), cunha porta (ben corrente, ben "vidreira", ben co vano libre) sempre aberta que
comunica, en lugar de separar por completo, cociña e comedor. A miúdo esa porta supón unha
conexión do que o muro pretende diferenciar. É aínda un tímido paso na evolución da vivenda que
continuará en modelos posteriores, onde cociña e comedor poden aparecer como elementos plenamente desconectados, aínda que a cociña nunca perde a súa función como centro habitual de
comensalidade. Trátase dun último paso máis recente e moito máis diversificado.
Se ben en cada casa vanse tomando opcións diferentes, na maioría delas apréciase a
influencia dos modelos de vivenda urbana, que chegan cargados do prestixio que a idea de progreso lles ten conferido, a un mundo rural entendido (en sentido emic) como un entorno atrasado.
Nesa liña, un modelo que ten tido gran aceptación é a separación, mediante un pasillo e sendas portas para cada estancia, de cociña e comedor, dentro das casas rurais, que ben por seren de nova
planta, ben tras os oportunos cambios e modificacións, téñense adaptado a un novo paradigma do
que falabamos xa ao inicio do capítulo: por unha parte, a cociña mantense como espazo funcional,
non só no estrictamente culinario, senon tamén como eixo de comensalidade cotiá, e máis aínda
como núcleo das relacións humanas máis próximas.
Na imaxe vese ao fondo a cociña, co vertedoiro na ventá, e nun primeiro plano a mesa onde se come a diario,
malia que a miúdo existe, como é o caso, outro salón-comedor á marxe
moito máis coidado en canto a mobiliario e decoración.
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Cociña- comedor dunha casa rural completamente modernizada, que adopta, tanto na súa disposición como no mobiliario e complementos dos que dispón, os modelos característicos da vida na cidade, aínda que conserva a idea tradicional da cociña como centro da vida doméstica.
Á esquerda chineiro de madeira de mediados do século XX, hoxe empregado para outros fins nunha "palleira" próxima á vivenda principal. Á dereita chineiro máis recente, de materiais industriais, aínda en uso. En ambos casos apréciase como o tamaño ten aumentado notablemente dende os que viamos no primeiro modelo de vivienda.
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Modelo número 3: Planta baixa dunha casa da marina reformada en torno a 1930 e habitada na actualidade
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Modelo numero 3.
A planta corresponde a unha vivenda da montana tal e como se presenta na actualidade, coa cociña de ferro como
centro, e coa corte, que e agora un anello externo, substituida por un comedor. Nela aparecen elementos recentes como a cociña de butano,
os electrodomesticos, os sofas ou o aseo.
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Pola súa parte, o comedor (no que non obstante e malia o nome non se come habitualmente) aparece a partir dese momento co aire reservado do que nun principio faciamos mención, como
espazo cerrado ao vivir común, e que soamente abre as súas portas (e ata as súas ventás e contraventás) ante a excepcionalidade daquilo que considera case sagrado: a comida familiar o día do
patrón, o convite na pedida de man dunha filla, a visita dalgún familiar co que non existe unha relación cercana, son algúns dos motivos que levan ao uso deste espazo reservado.
En calquera caso, polo que se refire ós elementos funcionais da cociña deste modelo que
estamos a comentar, que aparece pouco despois da metade do século XX, hai que reseñar, ademais
da substitución da lareira, a aparición de "mesetas", de chineiros mais amplos onde gardar alimentos, de mesas e bancos exentos así como cadeiras, de vitrinas para gardar a louza. O espazo é moito
mais amplo que en casos anteriores, e os elementos aumentan o seu tamaño para ir dando cabida a
unha maior cantidade de obxectos, así coma a un conxunto superior de alimentos que se adquiren
xa nas tendas rurais mais próximas.
En calquera caso, o predominio da cociña como espazo central da casa continúa a se manter malia as máis diversas modificacións e a modernización de moitas casas. O cambio social, neste
caso, parece ir máis amodo que o propio cambio material, se ben este implica sempre unha transformación substancial na maneira de comprender a vida cotiá conforme a novos patróns de gusto
e comodidade.
4.3 O sobrado como espazo íntimo e excepcional
Por contraposición á cociña, na casa rural galega deste século, o "piso" ou "sobrado" representa un espazo reservado arredado do vivir cotiá, e ao que só se accede diariamente durante a
noite, e en ocasións contadas, con motivo dalgún acontecemento excepcional: a festa do patrón, o
velorio dos mortos, a primeira comuñón dos nenos… só ocasións que ben merezan, pola súa especial significación relixiosa, ocupar o espazo sacro do sobrado.
Primeira comuñón no sobrado. 1968.
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Estamos, pois, ante un lugar restrinxido, oposto á cociña e á planta baixa da vivenda en
xeral. O trafego diario fronte ao descanso nocturno, o fluír das xentes fronte á intimidade familiar,
o vivir profano fronte á sacralización, o funcional fronte ao pulcro: todo iso marca unha concepción espacial característica da casa tradicional. O sobrado aparece nela, ademais, como o alfa e a
omega, o principio e o fin, a vida e a morte, o tránsito das persoas marcado polos solemnes acontecementos en contacto con Deus. Na esfera superior e sublime da existencia, elevada sobre o vivir
mundano como o propio piso o está sobre o espazo cotián da cociña.
Estamos ante un contraste
entre dous planos, o humano e o
divino, o material e o espiritual.
Non en van o sobrado é o único
espazo da casa onde se admiten certas licencias decorativas que, ademais de fotografías dos ausentes,
consisten sobre todo en imaxes de
santos que presiden e custodian o
templo diario que é a casa.

Celebración da festividade do patrón no sobrado dunha casa tradicional a principios da década de 1970.
Cadros colgados nos muros do sobrado. O primeiro é a imaxe do
patrucio ou patrón da casa coa súa muller e filla. Este tipo de cadros
onde se enmarca a fotografía do matrimonio da xeración máis vella
aparece en diversas casas. O segundo cadro é unha imaxe pía que
representa á virxe. Ambas constitúen as posibilidades de decoración
máis frecuentes nos sobrados das casas galegas rurais tradicionais,
xunto coas fotos dos ausentes (defuntos ou emigrados).

Na evolución da vivenda
rural deste século o sobrado aparece
maioritariamente como espazo propio en todas as construccións. Só
aquelas casas con menos posibilidades económicas carecen del: trátase
de casetos de pequeno tamaño e
planta única, que ao sumo contan
cunha pequena "barrela" superior,
xeralmente a modo de almacén para
productos do agro. Neles as actividades todas, nocturnas e diúrnas,
están restrinxidas a unha reducida
superficie, común aos humanos e
aos animais. Nestas construccións a
cociña ocupa o espazo na súa totalidade, o cal é unha mostra máis da
importancia que aquela ten no rural
galego tradicional. É un prototipo, o
dos casetos, que procede dun par de
séculos atrás, cando aínda non se
tiña ampliado o espazo coa incorporación do "piso", derivado da prolongación da “barrela”.
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A porta de acceso ao sobrado,
sempre pechada, é un elemento
cunha carga simbólica moi
importante, en tanto que é
a base divisoria
de dous mundos contrapostos.

Modelo de caseto de planta baixa, na actualidade semirrestaurado.
O tamaño do forno semicircular que sobresae nun dos seus muros laterais,
dános unha idea da dimensión que pode ter no interior a lareira,
como centro do fogar campesiño.

En todo caso, durante o século XX, época que na súa
maioría nos ocupa, o sobrado ten sido un dos eixos fundamentais
da casa campesiña. Ao longo das décadas, malia que ese elemento foi perdendo moitos dos trazos
que durante longo tempo o definiran, o seu significado continúa, en certo sentido, presente.
O sobrado ten sido sempre o ámbito da intimidade doméstica. Fronte á cociña, espazo da
convivencia veciñal, o acceso ao sobrado estaba restrinxido aos membros da casa, e ao sumo da
familia (no sentido mais amplo) nas celebracións correspondentes. No traballo de campo o antropólogo tópase moitas veces con restriccións para penetrar neste espazo, o acceso ao cal lle é negado por parte dos propietarios con diverso tipo de escusas que evitan explicar o porqué desa prohibición implícita. Simplemente sinalan que alí, naquelas salas, “non hai nada que ver”.
Ese ideal de intimidade, sen embargo, non debe ser explicado dende a óptica actual. Unha
proba clara diso é que o concepto que se formula debe ser definido polos propios actores sociais e
non dende a óptica do investigador, dado que como foi posible observar, a idea de intimidade que
aqueles sosteñen non se adecúa ao que podemos, moitos de nós, concibir como tal: así, todos os
membros da casa compartían un mesmo cuarto durante a noite, nenos e anciáns, solteiros e casados, homes e mulleres. Non existía, por tanto, unha noción de privacidade, nin sequera no referido
aos contactos de parella. Por tanto, cando falamos de intimidade no mundo tradicional galego referímonos á reserva dun espazo da casa ás miradas alleas e ao contacto co mundo.
Segundo o dito respecto a esa convivencia nocturna entre todos os membros da casa nun
ou en dous cuartos, enténdese que non existan divisións no sobrado formando habitacións separadas. É posible que unha cousa fora causa ou consecuencia da outra, sen que se poida determinar
neste momento en que orde se produciu a cadea, aínda que probablemente sexa a concepción duns
determinados valores culturais o que determine unha estructura material específica, co que se dá
unha mostra máis de que as "cousas" nunca sociedade son moito máis que simples obxectos.
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4.4 O sobrado e a súa evolución ao longo do século XX
Durante a primeira e grande parte da segunda metade do século XX, en moitos casos, o
sobrado estaba formado por dúas "salas", separadas por un tabique de madeira. En cada unha delas
pasaba a noite parte da familia, que compartía un número variable de camas: estas, iso si, nunca ou
case nunca eran empregadas individualmente. Unha destas salas, a máis próxima á escaleira de
acceso ao piso, contaba ademais cunha mesa que se utilizaba como centro das celebracións máis

Cama dunha antiga casa de principios de século,
abandonada na actualidade.

Modelo de "roupeiro" que
corresponde a unha casa do tipo número 1, abandonada na actualidade.

importantes: anualmente na festa do patrón e excepcionalmente nalgún outro acontecemento relixoso-festivo. Esta sala, á que accedían determinados "parentes" e veciños de forma ocasional, opoñíase á segunda das salas, un espazo completamente pechado ás persoas alleas ao círculo doméstico. Só a visita a un enfermo "encamado" permitía, nalgúns casos, romper con esas reservas.
Aínda esa excepción é hoxe, en liñas xerais, a única que da acceso ao piso das casas tradicionais, malia todas as súas transformacións. Fundamentalmente, a variación que o sobrado ten
experimentado nas últimas décadas foi a división nunha serie de cuartos: "Ter o piso dividido" era
un sinal claro do progreso xa na segunda metade do século. Pese a isto nun principio perviven as
salas aínda no sobrado, ocupadas por nenos e anciáns, mentres diversos cuartos ábrense nelas, destinados, especialmente, aos matrimonios de cada xeración da casa. Esta incorporación de habitacións separadas faise posible grazas a unha meirande dispoñibilidade de espazo, algo que diferencia as sucesivas evolucións do sobrado fronte a precedentes máis antigos. Isto apréciase xa no
modelo de vivenda número 3 que presento7, onde, xunto ás chamadas "sala de arriba" e "sala de
7. Os modelos número 1 e 2 apenas presentan diferenzas, salvo lixeiras distincións de superficie, tanto maior canto máis avanzamos no tempo, como se verá a continuación no número 3.
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Ventana

7 m (aprox)

Ventana

Escaleira
Baixa · cociña

Cama

Percheiro
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Mesilla

Sala de abaixo

Porta

División de
madeira

Cama

Sala de arriba

Roupeiro
Cama

Muro exterior
de pedra

Ventanuco

4 m (aprox.)

Mesa
do sobrado

Porta
Mesilla
Cama

* os termos usados son os que
empregan os protagonistas

Anexo
Ventana

Modelo número 1. Planta superior dunha vivenda do seculo XIX, habitada ata os anos 60,
e que na actualidade se conserva como anexo da vivenda principal, mais recente.

Mesilla
Porta

Ventanas

Baixa á cociña

Escaleira

Mesa do
patrón

Cama

Ventana

Trampilla de
acceso ó
faiado

Porta de acceso
ó sobrado

Chinero

Sala
de abaixo

Sillas

Cama

Modelo número 2. Planta superior dunha vivenda dos primeiros anos do seculo XX, que segue a estar
habitada na actualidade e permances practicamente invariable nos seus elementos esenciais.
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Ventana

Habitación
Mesa do
sobrado

Cama

Cama

Lavabo

Sala de arriba

Cama

Habitación

Modelo número 3. Planta superior dunha casa reformada en torno a 1930 e habitada na actualidade
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abaixo", aparecen tres cuartos, ocupados respectivamente por cada un dos tres matrimonios das tres
xeracións que conviven na casa. Nas salas, entre tanto, durmían outros parentes colaterais: a troncalidade da familia e a primacía da liña hereditaria directa de parentesco ven marcada tamén por
esa separación de cuartos.
Polo que respecta ao mobiliario, no sobrado, coma no resto da casa, ese tipo de elementos
son escasos. Aparte das camas e en ocasións algunhas "mesillas", pode aparecer na casa tradicio-

Baúl ou "hucha" que
aparece no faiado dunha
vivenda do tipo 3.
Ao longo de décadas ten
servido para gardar a
roupa nun dos cuartos
da casa. Nel acubillábanse tamén as escrituras
dos terreos e outros
documentos importantes, preservados da
humidade por un saco
de esparto.

nal algún armario ou un baúl, onde se gardaban a roupa das camas e o único traxe que cada membro tiña reservado para os domingos e ocasións. Un "roupeiro" ou unha "hucha", situados na sala
común, era suficiente, porque "p'a roupa que había cheghaba de sobra."
Ademais disto, a mesa que aparece nunca das salas, cun tamaño bastante superior á empregada diariamente, usábase para determinados festexos. Non obstante, en moitos casos, ante a falta
doutro tipo de moble que permitise gardar as "mudas", a propia mesa era o espazo onde estas se
amoreaban. Esta práctica non é algo que quede tan lonxe no tempo do momento presente, senón que
aínda hai unha década algunhas casas tiñan o piso sen dividir e non dispoñían de armario ningún.
Na actualidade, ese piso superior da vivenda, eminentemente transformado, sobre unha
placa de formigón, co chan azulexado e muros que dividen diversas habitacións, presenta un mobiliario máis diversificado, amplo e numeroso, de acordo coas novas necesidades sociais que se refiren a maneiras de vivir distintas das doutros tempos. Estas diferenzas obsérvanse sobre todo naquelas casas onde as novas xeracións, formadas nun momento de consumo mais dinámico, marcan
pautas diferentes daqueloutras vivendas, onde é a xeración dos máis maiores a única que permanece na casa, máis adaptada desa forma á maneira de organización doméstica descrita.
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4.5 Conclusión: a casa rural no último século
En definitiva, tres son os modelos, con un epígono final máis recente, que podemos diferenciar, a grandes trazos, na evolución xeral da casa no rural deste século polo que se refire á
comarca estudada. Probablemente estes paradigmas sexan extensibles a outras zonas próximas,
onde as condicións de ocupación e habitabilidade son semellantes.
En todo caso, trátase simplemente de paradigmas, que pola súa propia definición son só
modelos representativos dunha determinada forma de concibir o espazo, a funcionalidade e a disposición da casa. As descricións e as plantas propostas non son senón presentacións dunha vivenda concreta que tomo como modelo dun prototipo de distribución de espazos e elementos, a través
dos que se fai unha xeneralización que debe ser matizada, en tanto que a variabilidade pode ser
notable.
Tendo isto en conta, enténdese que as excepcións poden ser moi numerosas. Non todas as
casas da mesma época e no mesmo lugar se asemellan, aínda que si é certo que a maioría dos modelos materiais e sociais vanse xeneralizando en iguais circunstancias. É o peso da convivencia
social o que marca a pauta que é seguida por cada un dos individuos dun grupo.
Por outra parte, unha diferenza importante dentro da casa e no seu ritmo evolutivo ven marcada polas posibilidades económicas de cada familia. Aínda hoxe os modelos que perviven ancorados nas formas doutro tempo son un indicador de ausencia de medios para “mellorar”, porque
"mellorar" nese sentido non é algo que interese soamente de forma individual, como procura dunha
maior comodidade e unhas determinadas condicións de vida, senón que "mellorar" é fundamentalmente adaptarse ás novas circunstancias materiais e ás esixencias xerais que a sociedade vai impoñendo. E isto ten grande peso nun ámbito rural onde "todo se sabe" e onde todos aspiran cando
menos a "ser coma os mais". É unha mostra clara de que o consumo e os hábitos materiais dunha
sociedade non son estrictamente aspectos económicos, senón sobre todo culturais e sociais: a
modernización da casa é un exemplo de como van proliferando uns determinados cambios que responden a uns valores sociais concretos.

5. A TRANSFORMACIÓN HIXIÉNICA:
OS CUARTOS DE BAÑO E OS CUARTOS DE ASEO
A mesma noción de hixiene da que carecía a distribución espacial da planta baixa na casa
rural, falta tamén noutros moitos aspectos. Un elemento importante, por iso, na evolución da casa
tradicional, é a introducción de retretes primeiro, e máis tarde de cuartos de aseo e de baño.
Aínda na actualidade, os maiores no medio rural seguen sendo, en ocasións, remisos ao
uso do cuarto de baño, tanto para o que se refire ás necesidades fisiolóxicas propiamente ditas,
coma para o propio aseo. E isto ocorre a pesar de que hoxe na rexión estudada, todas as vivendas
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dispoñen, cando menos, dun cuarto para este tipo de usos, salvo algunha excepción onde as posibilidades económicas non permitiron realizar tales modificacións na vivenda. Pero, en xeral, a
introducción do cuarto de baño completouse xa hai anos.
No mundo rural o costume máis estendido polo que se refire a este tipo de necesidades
orgánicas consistía en facer uso da corte, onde os excrementos humanos se mesturaban cos dos animais. Mesmo se prevían, nalgúns casos, formas de excretar máis cómodas, sen necesidade de acudir á corte, fundamentalmente polas noites. Usado tamén polas persoas enfermas, o método ao que
me refiro consiste na apertura dunha "trampilla" no piso de madeira do sobrado que cubría a corte,
de forma que os excrementos fosen parar, do mesmo xeito, a este lugar.
Un primeiro paso nese tránsito cara ao cuarto de baño moderno, ten moito de anhelo de
introducción dun pouco de privacidade máis que de hixiene propiamente dita. Un exemplo diso
serían os chamados "cuartos de tablas", que algunhas casas constrúen como anexo da vivenda principal. Así, pegado a un dos seus laterais, álzase un receptáculo o suficientemente alto como para
que puidese pórse en pé unha persoa sobre dúas táboas, enriba das que coloca os seus pés en torno
a un furado, onde o excremento se mestura cunha cuberta vexetal para facer o "estrume", da mesma
maneira que se procede na propia corte.
Ademais, nalgún caso, a entrada cara a ese cubículo estaba "estrada" de fieitos e outros
elementos vexetais, sobre os que se baleiraban cada mañá as "bacinillas de porcelana"8 que durante a noite evitaban que houbese que saír ao exterior da vivenda para cumprir coas esixencias do
organismo. Desta maneira, a limpeza do "cuarto" consistía en retirar o estrume formado para
"estrar" novamente o lugar cunha cobertura vexetal seca, igual de novo que na corte. As casas deste
tipo, que contaban con cuartos de madeira a modo de retrete, importan posiblemente ese modelo
de países tipicamente coloniais, onde quizais algún membro estivera emigrado, e fose incorporado
este esquema a través desta vía.
En calquera caso, apréciase que o proceso a seguir é o mesmo para animais e humanos. E
é que a valoración do gando, como se ten apuntado xa nalgunha ocasión, o coloca a un nivel semellante ao do home nunha escala de importancia. Esta xerarquización de prioridades é característica dun mundo rural, como o galego, onde, fundamentalmente noutro tempo, o animal é esencial
para garantir a propia vida do humano, e de aí o seu carácter especial. O tratamento que en moitos
casos se lle dá ao gando non ten nada que envexar ao coidado que se presta aos humanos. Por
iso é tan relevante a proximidade do gando no ámbito da vivenda.
Por iso tamén en moitos casos o gando era o mellor agasallo que se podía realizar. Así, por
exemplo, veciños da parroquia lembran como feito significativo o esforzo que unha das súas veciñas tiña feito respecto ao mozo da súa filla (hai xa uns trinta anos) ao que "ata lle regalou un
porco". As palabras mostran a importancia que naquel momento tivera o agasallo, algo que se
8. O material que así se denomina era usado tamén para a fabricación de potas, pratos, xerras… Aínda que descoñezo de que
material exacto se trata a súa aparencia o fai semellante a un tipo de metal.
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deduce da propia expresión, que confire un carácter superlativo a tal presente, como se fose o
mellor dos regalos que lle podía ter feito. En calquera caso, a anécdota permítenos ilustrar ese
carácter fundamental do gando na economía, e por extensión, na vida do campesiño galego.
Continuando co proceso do que ata agora falabamos, chegamos ao fin á aparición do cuarto de baño como tal. Hai que sinalar, porén, o diferente ritmo de incorporación dese elemento
segundo o potencial económico da casa. Así, as casas fortes dispoñen de cuarto de baño cunha antelación notable respecto ao resto das casas, e mesmo algunhas delas contaban xa dende os anos trinta dun pozo para dotar de auga á vivenda, e ata dun sistema de sumidoiro de pedra. Aínda que sen
poder especificar a diferenza temporal concreta que se refire a esa entrada do cuarto de baño no
mundo rural, é evidente que as posibilidades de modernización das casas economicamente máis
afianzadas é superior á da media das outras.
Deste xeito, é dende mediados dos anos sesenta, aproximadamente, cando as primeiras
casas comezan a incorporar os aseos a súa vivenda: xeralmente consistían nun lavabo e un retrete,
aínda que en ocasións tamén se incorporaba un prato de ducha. Xa as casas mais fortes dispoñían
del desde había tempo.

As fontes son elementos moi abundantes na paisaxe galega, rica en mananciais.
Aínda que en moitas ocasións aparecen como simples correntes de auga que se conteñen cunhas pedras, noutros moitos casos faise unha estructura que permita maior comodidade.
A aparición do lavadoiro, xeralmente comunitario, ao lado da fonte, é algo común.

Unha transformación esencial para poder introducir as pezas de aseo, ben sexa na vivenda
ou nunha construcción anexa de pequeno tamaño que se habilita para a ocasión, é a chegada da
auga corrente ao ámbito da casa. Con ela, modernizaranse tamén os sistemas de desaugue, que
canalizan todos os desfeitos que discorren a través das novas tubaxes. Ata ese momento, a auga
recollíase en "caldeiros de zinc", "palanganas", ou xerras, segundo as necesidades, directamente
dende a fonte mais próxima. As fontes provían así de auga á casa para "fregar os cacharros", para
beber ou para realizar un mínimo de aseo diario.
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Nesta casa de muros graníticos, parcialmente
reconstruída, podemos ver baixo a ventá que
corresponde ao "vertedeiro" o "picho" polo
que a auga discorre ao exterior.
Trátase dun elemento que neste caso se presenta notablemente elaborado,
grazas en parte á calidade mesma da pedra.

No vertedoiro unha tina con
auga servía para aclarar os pratos e
demais útiles de "menaxe" doméstica. Dende o vertedoiro de pedra, que
suplía o seu escaso fondo con tal
recipiente, o líquido desaugaba a través dun furado que se prolongaba
mediante un "picho" ao exterior,
para desembocar en ocasións nunca "bacía" na que a auga se acumulaba, ou simplemente para discorrer con liberdade. A importancia que a introducción da auga corrente ten nese sentido, primeiro a través dun bidón cunha mangueira á que se bombeaba o líquido nalgúns casos, ou ben directamente a través de pozos e máis tarde de traídas, provoca o cambio na propia estructura do vertedeiro, que deste xeito vai aumentando en profundidade ata acadar unha capacidade suficiente.
Así, do vertedoiro de pedra pásase aos novos vertedoiros azulexados, para chegar finalmente a
aqueloutros de tipo industrial, metálicos, notablemente diferentes.
O vertedoiro continúa en moitos casos na actualidade situado diante da ventá da cociña.
Neste caso, malia se tratar dunha imaxe dos anos
60, o vertedoiro está azulexado e dispón de billa de
auga corrente, pero a tina aparece aínda como
necesaria ante o escaso fondo da propia estructura.
É probable que tamén o "picho" ao exterior teña
sido naquel momento a vía de saída da auga.

Continuando co que se refire á introducción
da auga, nalgunhas casas existían tamén antigos
lavabos onde era posible asear as mans e a cara, a
través do "aguamanil": unha palangana de porcelana que cunha xerra de igual material, servía para
verter a auga necesaria para o aseo. É un sistema
que permitiu suplir a carencia de auga corrente. Non obstante, hai que dicir que xeralmente estes
lavabos non se empregaban de forma cotiá, senón que eran máis ben elementos reservados, sobre
todo aos familiares emigrados nos seus retornos temporais á casa natal. Tratábase de dar un toque
de distinción á vivenda que só se podían permitir as casas con certas posibilidades económicas, sen
que necesariamente, en calquera caso, tivesen que ser fortes. Interesaba con iso dar un certo toque
de dignidade e realizar un ofrecemento ao regreso dos ausentes, moitas veces cunha situación eminentemente mellorada respecto ao seu punto de partida.
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O que en calquera caso mostra este feito é que os campesiños do medio tradicional galego tardan en se adaptaren ás
novas circunstancias no ámbito da hixiene persoal. E aínda que
en xeral eses precedentes primeiros dos que estabamos a falar
son aínda minoritarios, hai que sinalar que cando os aseos son
un feito mais xeneralizado no rural, aínda moitos maiores son
reticentes ao seu uso. Non é algo excepcional que moitas casas
que dispoñen de cuarto de baño non o teñan usado ata tempos
recentes mais que para servir aos seus invitados. Mostra isto
que moitas das transformacións materiais non teñen un referente de mellora individual, senón que se entenden mellor
socialmente.
As condicións de aseo persoal non eran, e probablemente en moitos casos non son aínda, equiparables ás pautas
hixiénicas procedentes maioritariamente de ámbitos urbanos.
Nas xeracións de maior idade sobre todo aínda o uso tanto do
retrete como do lavabo, e moito mais da ducha e da bañeira,
resulta algo excepcional. Os costumes hixiénicos aínda permanecen moi próximos ao que eran noutro tempo. E dese xeito,
aínda que os casos en que o cuarto de baño ten sido totalmente
aceptado como unha parte esencial máis dentro da casa, os
rituais hixiénicos propiamente urbanos aínda non están moi
estendidos.
En definitiva, o cuarto de baño foise abrindo paso no
ámbito doméstico da casa rural dende a súa introducción hai xa
uns trinta ou trinta e cinco anos, dunha forma variable segundo
os casos. A incorporación da auga corrente foi naquel momento un impulso esencial.
Os primeiros cuartos de baño han de buscar un espazo
nun tipo de vivenda onde tradicionalmente non existían. Por
iso, aínda que nalgúns casos habilítase un lugar interior na
casa, noutros moitos fanse "arrimos" á construcción principal
para dar cabida a unha nova estancia antes inexistente, pero en
todo caso progresivamente o cuarto de baño irase incorporando ao interior da propia vivenda por razóns evidentes de comodidade, a un ritmo máis ou menos lento segundo as posibilidades de reforma.
Xunta á proliferación destes lugares de aseo, vaise producindo unha progresiva modernización mediante a introduc-

Dous tipos de depósito que permiten
que a auga, a través dunha bomba
eléctrica, chegue con forza ás billas.
Por iso se sitúan
nos puntos máis altos da vivenda.

Pozo de auga co que contan hoxe
moitas casas. É o medio do que
dispoñen para ter auga corrente.
Moitas casas contan ademais cun
sistema de traída.

Lavabo antigo dunha casa con certas posibilidades económicas no
seu momento.
Na súa parte superior colocábase o
augamanil para asearse.
Polas condicións en que se conserva, perdeu xa o espello e os colgadoiros laterais para as toallas.
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Na visión oblicua desta casa pódese ver perfectamente como sobre a placa dun "arrimo" no piso superior o cuarto de
baño sobresae da estructura prismática central da casas. Este novo espazo busca o seu sitio na vivenda.

ción de novos materiais de alicatado do chan e das paredes do cuarto de baño. Mobles e elementos auxiliares son o último elo nese ámbito.
Moito mais importante é nesta evolución o aumento do número de cuartos de baño en moitas das casas, que nalgúns casos aparecen en cada un dos pisos da vivenda, incluso repartidos un
ao interior e o outro ao exterior. É evidente, pois, que a transformación ten callado en xeral no
ámbito rural, fundamentalmente entre as novas xeracións.
Pese a todo, aínda lembro eu mesma
como sendo pequena empregabamos pola noite
os ouriñais para non ter que saír ao único aseo
exterior que tiñamos na casa, cun wáter e un
lavabo, co chan e as paredes sen azulexar ,
nun arrimo da casa feito en bloques, cuberto
con uralita pechado cunha porta de madeira.
Aínda me lembro, tamén, de cando miña nai me
bañaba nunha tina con auga que fervía en potas,
porque non tiñamos quentador. Pero non só eu,
que daquela era unha nena duns cinco anos (hai
só algo máis de quince), senón que tamén os
adultos da casa empregaban o mesmo sistema, e

Cuarto de baño moderno nunha casa rural.
A pesar de que se trata dun cuarto exterior
complementario (posto que existe outro baño
dentro da vivenda), o azulexado das paredes e
chan tense convertido nun capítulo importante
dentro deste tipo de construccións, pode que por
razóns estéticas máis que hixiénicas.
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os máis vellos, con menos posibilidades de se meteren na tina, limitábanse a lavarse, como eles din,
"por parroquias". E non é que na miña casa foramos bechos raros, senón que como nós a maior
parte dos veciños non dispoñían de ducha ou bañeira.

6. A CASA VISTA DENDE O EXTERIOR
6.1 O aspecto pétreo como criterio definidor da casa rural tradicional
A pesar de que a casa é concibida fundamentalmente como un espazo funcional, o aspecto
externo da vivenda é moi importante no ámbito rural. A aparencia da casa, institución esencial dentro da sociedade campesiña galega, é de gran relevancia para a propia consideración social das
súas xentes. A casa é coma o espello das persoas que viven nela.
O aspecto máis común e que chega en moitos casos ata a actualidade, é o das súas fachadas pétreas. As casas con certa antigüidade, mais aló duns cincuenta anos, eran construídas co
material propio da zona na que se localizaban, por simples razóns de dispoñibilidade e facilidade
de acceso ao elemento básico, a pedra, para a construcción. Dese xeito, na rexión occidental galega, onde se localiza a comarca, o substrato rochoso predominante varía entre dous tipos de materiais: por unha parte, o rochedo que forma a maior parte do solo da comarca é de tipo metamórfico. A lousa é, por iso, o elemento que caracteriza grande parte da estructura das casas do lugar;
por outra parte, as zonas máis concretas onde as rochas plutónicas son abundantes, mostran unha
tendencia significativa ao emprego do granito na construcción das vivendas, sen dúbida moito
mellor considerado polos veciños en canto á súa calidade e beleza.
En calquera caso, os muros da casa erguíanse sobre a base de profundas cimentacións, con
"cachotería" de pedra asentada en terra. A estructura coroábase con lousas, sobre todo cara á montaña, ou cun tellado de "tellas do país" (tamén coñecida como tella plana), moito máis común na
zona da mariña, suxeito en calquera caso por un entramado de vigas de madeira. Cara ao exterior
destaca sobre todo a aparencia de masividade do muro, tanto polo seu grosor como pola escaseza
e o pequeno tamaño dos seus vans. Ao interior, isto último reflíctese a miúdo en estancias escuras
e mal iluminadas.
Esa aparencia externa tense proxectado na actualidade como algo típico da sociedade desa
época. E é por iso que hoxe, dende unha perspectiva moderna que mira con saudade ao histórico,
aos tempos pasados, ponse tanto énfase na recuperación das fachadas pétreas das vivendas rurais,
como aquilo que se considera "tradicional". Porén, esas visións son nalgúns casos estereotipadas.
Ao respecto disto hai que facer algunha apreciación.
Evidentemente as casas de pedra eran moi comúns no rural galego. Non obstante, a valoración que delas se facía no seu momento era totalmente diferente da actual. Para os campesiños
da segunda metade do século XX, e esencialmente nas últimas décadas, cubrir a pedra dos muros
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Xa nos anos 60 moitas casas se tiñan incorporado á tendencia de
cubrir os muros con cemento. Esta é un exemplo diso.

con novos materiais como o
cemento, que se empezan a impor
nas construccións recentes, era
unha forma máis de demostrar o
progreso da casa. Todas as casas
que tiñan posibilidades revocaban
(xeralmente só salpicaban con cemento, sen chegar a cubrir o muro
totalmente) os muros pétreos da
vivenda para daren unha aparencia
máis evolucionada. Manter á vista
as antigas paredes de lousa (moito
menos no caso do granito) era un
sinal de pobreza. Así o expresaba
un dos meus informantes:

"Algún día tapaban as pedras dunha casa co cemento, porque era de pedra, había
que tapala. E depois mais tarde houbo que picar o cemento e deixar a pedra ao
aire. Eso eran modas. Si era de ladrillo xa tiñan que recebala, pero se era de
pedra tamén. E o que a podía pintar pintábaa de blanco".
O comentario mostra a tendencia a seguir na evolución do exterior da vivenda, da pedra
vista á cubrición de cemento, e novamente a pedra ao aire. E aínda que esta persoa refírese a isto
como modas pasaxeiras, evidentemente non sen razón, detrás de todas estas tendencias hai sempre un significado máis fondo, un intento de conferir á casa unha aparencia determinada de acordo cos valores do contexto social de cada momento.
Ó contrario que daquela, dende a perspectiva actual valórase positivamente ese tipo de
fachadas de pedra vista: unha mostra clara son as casas de turismo rural, que xeralmente téñense
como representacións case idílicas dunha época pasada e dunha forma de vivir tradicional. En
xeral, ese tipo de casas "rehabilitadas" ou "restauradas" son moi apreciadas dende a óptica urbana, que leva a moitos a adquirir ese tipo de vivendas recuperadas para usos de "fin de semana".
Esta diferente interpretación dun mesmo elemento dános unha mostra exemplar da necesidade de relativizar as categorías de interpretación das culturas, intentando captar os significados
das pautas de comportamento cultural dende o interior do propio contexto no que se inscriben, tentando non incorrer nunha valoración sesgada derivada do punto de vista propio do investigador.
En calquera caso, o contraste de interpretacións queda posto de manifesto co dito. O que
aquí interesa sobre todo é esa consideración negativa da pedra, elemento tradicional na construcción da vivenda, ante a aparición de materiais recentes nas novas construccións do momento, a
partir da segunda metade do século, que comezan a considerarse como signo de modernidade e
emblema da adaptación aos novos tempos.
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Esta tendencia, predominante en xeral na mariña, novamente e con toda probabilidade por
influxo dos criterios urbanos, vaise reducindo co internamento na montaña, ata chegar ás rexións
máis altas, onde a casa de pedra á vista é o tipo predominante. Así, na parroquia de Xestoso, por
exemplo, negan toda connotación ao muro pétreo, posto que aquí, do mesmo xeito que acontecía
nos casos antes comentados, a tónica xeral consiste precisamente en manter ese aspecto pétreo.
A dualidade de plantexamentos non é expresiva de dous puntos de vista opostos, senón
reflexo final de toda unha serie de transicións que se producen ao longo da xeografía por determinadas circunstancias, que xeran formas de organizar a realidade tamén distintas.

Modelo de casa da mariña modificada na segunda
metade do século XX, cos seus muros salpicados con
cemento que cubre as súas fachadas pétreas.

Casa de principios de século nunha zona intermedia
entre mariña e montaña caracterizada pola presenza
abondosa de pedra de gran. Nestes casos os muros acostuman quedar descubertos pola propia beleza do material fronte á lousa.

Casa de pedra á vista nun lugar
do concello de Monfero.

Casa de pedra restaurada en Monfero.
Mostra á fronte un balcón cuberto propio das construccións de áreas interiores xeralmente montañosas.
Esa solaina, que recibe o seu nome por orientarse cara ao
sol, é moito máis frecuente nas parroquias altas.

6.2 A casa e os seus engadidos funcionais
En canto ao aspecto externo da casa, ten moito que ver tamén o conxunto de dependencias
anexas que forman parte dela. A diversidade é nese sentido posible, sempre tendo presentes elementos esenciais. Ademais do forno, do que xa temos falado, o hórreo foi durante todo o século
unha dependencia fundamental para almacenar o cereal. Na actualidade, aínda que perviven moitas destas construccións, a maioría delas desempeñan funcións secundarias e van caendo paulatinamente en desuso, ante a ausencia de cultivos de cereais.
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Casa recentemente rehabilitada para turismo rural.
Torres (Vilarmaior).
O granito á vista dálle o seu aspecto característico.

Casa habitada en Xestoso. Aínda que nela aparece xa
algún elemento novidoso, na súa aparencia destaca fundamentalmente o aspecto pétreo, así como o seu tamaño,
habitualmente superior ao das casas da mariña.

Casa de pedra abandonada en Xestoso. Aínda se aprecia a
estructura que sostiña a solaina, hoxe desaparecida.

Casa en proceso de rehabilitación en Xestoso, con vistas a ser empregada como aloxamento rural. A recuperación da pedra nesta rexión é máis doada que na
mariña, dado que o aspecto do muro soe conservarse
intacto ata a actualidade.

Outra dependencia moi común son as "palleiras" ou os "albós", xeralmente estructuras con
uso múltiple, que serven na actualidade tamén para o almacenamento de obxectos diversos.
Fronte ás antigas construccións de pedra na actualidade á aparición de naves, moitas veces de
grande tamaño, construídas en bloques de formigón, pola rapidez e o escaso custe co que este material permite suplir as necesidades de espacio.
O mesmo acontece, deste xeito, coa corte, unha vez que é levada fóra da casa. Almacéns
de bloque forman as novas cortes secas, co cambio nas condicións do gando que iso supón. É unha
transformación que vai ligada a un marco máis xeral dentro do proceso de evolución da casa.
Outras son os posibles anexos que rodeaban a casa tradicional, da mesma forma que na
actualidade son diversas tamén as posibilidades. En torno a moitas casas álzanse así garaxes, que
proliferan coa extensión do número de automóbiles, cuartos diversos que serven como almacén, etc.
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Esta complexa estructura de engadidos, que se van incorporando pouco a
pouco á casa, a diferentes ritmos segundo
as necesidades, é característica da casa
rural. O seu aspecto externo móstrase,
desta maneira, como un todo desordenado
froito, en definitiva, da evolución da casa e
do paso do tempo.

Forno dunha casa abandonada hai
xa tempo. Dende o interior obsérvase aínda a súa estructura.

Cabazo en Torres (Vilarmaior).

Hórreo na mariña. A súa construcción data da segunda
metade do século XX, e está realizada en materiais de
carácter industrial. Sen embargo, a forma e a función
continúan a ser as mesmas.

Hórreo en Xestoso. Aínda que a estructura é semellante á anterior, pero coa base cerrada, o seu tamaño máis grande caracteriza os hórreos destas zonas
máis altas do interior.

Palleira nunha zona intermedia entre mariña e montaña
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As cortes secas destacan na paisaxe rural, tanto polo
seu gran tamaño como polos materiais disonantes respecto ó resto das construccións.

As novas tendencias cara á modernización, e a introducción crecente do número de vehículos demandan
a creación de garaxes, xeralmente construídos en
bloques de cemento económicos e doados de colocar.

7. CONCLUSIÓN
A pregunta clave que dirixiu a orientación deste traballo podemos atopala no preámbulo da
obra de M. Douglas e B. Isherwood, The world of goods. Towards an anthropology of consumption. Nela, estes autores pregúntanse por que as persoas elixen unhas cousas ou outras, por que
adquiren determinados obxectos e rexeitan outros, en definitiva, e expresado nos seus propios termos, "why people want things" (p. i). A resposta é sinxela e podémola atopar tamén no escrito destes autores: "it is part of a way of life" (Íbid.).
Esa foi a interpretación fundamental que se pretendeu desenvolver neste traballo, polo que
se refire especificamente ao consumo rural e ás súas transformacións no último século, e particularmente nas décadas máis recentes. Neste sentido, temos podido comprobar, ao longo deste proxecto, como os habitantes do campo vanse adaptando a novas formas de vida que levan implícito
un proceso de transformación máis fondo, unha modificación de valores e significados que subxacen ao cambio material na cultura.
A idea esencial que desexo deixar clara é, volvendo novamente á obra de Douglas e
Isherwood, que "goods are neutral, their uses are social" (p. xv), é dicir, as cousas non son en certo
sentido máis que obxectos materiais específicos. Porén, cada un deses obxectos, ao se envolver no
entramado da cultura, dótanse de contido e adquiren os valores intersubxectivos que lles outorgan
as persoas a través das súas eleccións e discriminacións, e en definitiva, das súas decisións.
Entender unha cultura é chegar a captar eses procesos internos de atribución colectiva de
significados e valores. Ata aquí, pois, temos realizado un primeiro intento nesa dirección, pretendendo sentar as bases que poidan ser útiles, no sucesivo, para realizar novas aproximacións sobre
estes e outros aspectos simbólicos da cultura material.
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