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Between canon and culture:
satirical poetic duel and subaltern woman

Entre cânone e cultura:
duelo poético-satírico e mulher subalterna

John Rex Amuzu Gadzekpo – Investigador CEL – Centro de Estudos em Letras
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, Portugal.

E-mail: amuzu22@yahoo.com; jgadzekpo@utad.pt 

ABSTRACT
In practically all cultures of the world and in all periods, women are generally associated with the simple 
and innocuous genres of the oral tradition, such as telling stories, singing ballads and songs of love, 
lullabies, work songs, etc. However, when it comes to the satirical genres, she is frowned upon, hated 
and misunderstood, whether as character or performer.

This study seeks to re-evaluate, against the onslaught of the respective prevalent canon, the role of the 
woman in the satirical poetic duel, on the basis of three different manifestations of the dialogued and/ 
or sung satirical poetry in public performance – the medieval Galician-Portuguese cantiga de escárnio 
e maldizer, the African Ewe halô duel, and the Brazilian peleja – with a view to showing the extent to 
which women constitute agents of acculturation and socialization in both family and community, working 
towards the moralization and cleansing of society through oral performance.

RESUMO
Em praticamente todas as culturas do mundo e em todos os tempos, à mulher costuma associar-se os 
géneros tidos como mansos ou inócuos da tradição oral: ela narra estórias, canta baladas e canções 
de amor, de amor, de ninar, de trabalho, etc. Porém, nos géneros satíricos, ela é mal vista, malquista e 
mal-entendida, seja como personagem, seja como intérprete. 

Pretende-se, neste estudo, reavaliar o papel da mulher, contra a maré dos cânones vigentes na respectiva 
época, no duelo poético-satírico, tomando como base três manifestações de poesia satírica dialogada e/
ou cantada em cenário público – a cantiga de escárnio e maldizer medieval galego-portuguesa, o duelo 
Ewe africano halô e a peleja brasileira – no intuito de revelar até que ponto a mulher constitui agente nos 
processos de aculturação e socialização familiar e comunitária, em prol da moralização e saneamento 
da sociedade, através da performance oral.

Introdução
O cânone, ou seja, a crítica literária oficial, opera através de parâmetros e definições nascidas duma 
ordem de discurso que prima, via de regra, pela exclusão, a priori, de certas categorias julgadas não 
conformes à estética e às normas preestabelecidas pelas instâncias mais pujantes ou prepotentes das 
academias competentes. Esta autoridade é exercida por meio de padrões que estas últimas patrocinam, 
agindo pela intermediação de manuais e dicionários de termos literários, assim como das historiografias 
das literaturas ditas nacionais, regionais e até mundiais, e sobretudo, embora de maneira sub-reptícia, 
pela crítica. 

Nesta perspectiva, o cânone revela-se aliado do que Flávio Koethe chama, com respeito à historiografia 
brasileira, de “embuste ideológico, sustentáculo de uma mentalidade autoritária, herança do contra-
reformismo ibérico” 1. Em termos universais, essa “herança” se aplica a todas as tradições de 

1 Fábio de Souza Andrade, “O mapa da tradição”, Revista Folha de São Paulo, Mas!, Edição de 22/04/2001)
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agenciamento ou condicionamento dos atributos e das relações entre os géneros masculino e 
feminino, e que são responsáveis pelas desigualdades nos chamados “gendered statuses2. Como 
bem argumenta Nenola, as disparidades e relações hierárquicas são condições que são social e 
culturalmente produzidas e sustentadas, e as desigualdades entre os géneros uma concreta relação 
socio-económica na qual os meios de subordinação são de índole coerciva, mas ao mesmo tempo um 
sistema simbólico que acaba induzindo seus membros, tanto os poderosos como os menos poderosos, 
para assumirem seus papéis. Porém, como veremos adiante, este quadro não é completo: o género 
feminino vem lutando por vários meios de socialização para inverter essa ordem de coisas que folcloriza 
a mulher numa posição subalterna: 

Women are not merely objects but are also subjects. Their role as social actors has been overlooked 
for the reason that the mainstream of cultural tradition has recognized only a few exceptional women 
as its own: female leaders, saints. Elsewhere in historical writings, the role of visible women has 
been as the mother, spouse, lover or other background figure to some noteworthy man. (Nenola, 
1999, p. 36)

Torna-se evidente que o processo da subalternização da mulher encontra maior receptividade 
na república das letras, onde apontar-se-ia um inegável desfalque da mulher, lacuna tramada, 
aprioristicamente, por sistemas tradicionais que excluem a mulher ou limitam seu acesso à rede escolar, 
numa fase, e no outro, dificultam seu acesso ao prelo, obrigando algumas escritoras a adotarem nomes 
de pena masculinos. Quer isto dizer que o cânone respalda-se no poder da escrita para gerar e aplicar o 
que equivaleria à constituição literária e social de uma determinada sociedade. Isto também implica que, 
além de diversas formas marginalizadas da escrita (literaturas de minorias de toda índole, por exemplo), 
a vítima principal do cânone, em termos de modalidade literária, é o universo da oralidade e todos os 
agentes a ele ligados. Para muitos defensores do cânone, a oralidade nem pertence à república da 
literatura.

1.Cânone como ideologia:  
escrita versus oralidade
As instâncias de exclusão da mulher pelo cânone demonstram que nem todas as regras do mesmo são 
declaradas ou explícitas; antes, elas são carimbadas no subconsciente dos membros da comunidade 
e convertidas, mediante signos, imagens, práticas, mitos, conceitos e estruturas de poder que se 
passam de geração a geração como um conjunto de valores, normas e paradigmas identitários. Deste 
feito, o cânone tem dimensão ideológica, conferindo valor a elementos escolhidos e excluindo outros, 
especialmente vozes alternativas, com o fito de consagrar uma entidade geopolítica. Como no caso de 
todas as ideologias, sempre surgem contracorrentes cuja verdade e força moral e artística socavam 
os alicerces do cânone estabelecido. É o exemplo da tradição oral, domínio de difícil enquadramento 
e regimento pelo cânone, e campo fértil para as investigações relativas à desconstrução do discurso 
canónico sobre o papel da mulher como agente de socialização:

The place of oral tradition, that is folklore as a source of researching women´s cultural history, is justified 
so long as it is not interpreted too straightforwardly or with the expectation that it will reflect any sort of 
unmediated reality. The advantage of oral tradition is that from it, we have information concerning the 
traditions produced and used by both men and women. Alongside the male-dominated materials of 
literate culture, gender folklorists are in a privileged position with regard to earlier centuries. Women 
as culture-producing subjects existing prior to the era of female writers and novelists are more easily 
reached through folklore than through written materials. (Nenola, 1999, p. 36)

Com ressalvas para a equação de tradição oral com folclore - conceito que integra o discurso 
menosprezador do cânone e costuma negar o estatuto literário dos géneros criativos da oralidade 
– temos na citação em epígrafe, uma confirmação da aliança entre cânone e escrita, assim como a 
primazia, autenticidade e utilidade da oralidade como fonte fidedigna da apuração do papel dos vários 
agentes da socialização. Mais significativamente, permite vislumbrar, em vez de linhas de batalha, a 
simbiose entre oralidade e escrita. 

Quando se fala da mulher no contexto da literatura oral, costuma-se pensar apenas numa espécie 
de herdeira diminuída de Sheherezade (estratega e narradora das Mil-e-uma-noites), ou seja, uma 
narradora de contos tradicionais, senão cantadora de canções, baladas, romances, etc., cujos temas 
acusam nenhuma sofisticação e profundeza. Corolário da ideologia canónica, esta visão é desmentida 
pela situação real, independentemente de clima e época. Vem ao caso o projeto “Cores do Atlântico”, 

2 Aili Nenola, “Gender, Culture and Folklore”,  ELO 5, (1999), p. 21-42)
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da autoria uma professora emérita medievista e especialista em literaturas de transmissão oral 
da Universidade de Poitiers, Ria Lemaire, e Socorro Lira, brasileira e cantora lírico-popular, que se 
pretende uma proposta artística ligando três continentes que partilham um mesmo património: a lírica 
medieval das cantigas de amigo, parte da lírica medieval galego-portuguesa baseada na tradição oral. A 
importância desta proposta para o nosso assunto reside no fato de que, na dita lírica, 

“foram as mulheres, e não os homens, quem compôs as cantigas de amigo; eles transcreveram-
nas, assinaram-nas e, alguns, as terão cantado acompanhados de cítaras, sanfonas e de outros 
instrumentos. Mas a criatividade e, portanto, a autoria, essa é das mulheres galegas e portuguesas 
que viveram nos séculos XII e XIII da Idade Média. E tanto nos faz que seja Mendiño Martin 
Codax, Joan de Cangas ou Pêro Meogo quem as rubricasse, porque estamos certos de que essa 
rubrica oculta a autoria duma mulher. E muito provavelmente, seria o próprio copista quem usaria o 
pseudónimo para assinar as cantigas que transcrevia, respeitando o anonimato da autora. (Lemaire 
& Lira, 2010, p. 19-20)3

Este estudo sobre o contexto sócio cultural em que surgiram as velhas cantigas que eram interpretadas 
pelas mulheres, e as suas (re)presentações e (re)encenações nas duas outras margens do triângulo 
atlântico, pretende devolver voz, presença e autoria às mulheres, em desafio ao cânone. Tratar-se-ia 
duma tentativa de (re)criar um espaço para as mulheres desapossadas pelo cânone para inseri-las, 
através dos trâmites efetivados no seio “do desejo da releitura dos tradicionais espaços de enunciação 
– desafiados pelos discursos pós-colonialistas e pela posição singular da crítica ante a dependência 
cultural”, no conceito de entre-lugar, que estabelece uma dialética entre centro e periferia, levando ao que, 
nas formulações de Silvino Santiago, citado por Hanciau, são “zonas criadas pelos descentramentos, 
quando da debilitação dos esquemas cristalizadas de unidade, pureza e autenticidade, que vêm 
testemunhar a heterogeneidade das culturas nacionais no contexto das Américas e deslocar a única 
referência, atribuída à cultura europeia” (Hanciau, 2005, p. 127). 

Na citação acima, o cânone corresponde ao centro, à unidade em desgaste quanto às suas pretensões 
de pureza e monopólio de autenticidade, enquanto nos entre-lugares se afirmam a heterogeneidade, as 
alternativas culturais e a constante reciclagem das opções culturais. Já Alfredo Bosi (Projeto Tradição/ 
Contradição da Funarte4, através do Núcleo de Estudos e Pesquisas, NEP), em “Cultura como tradição”, 
centra o conceito de cultura, não numa ideología elaborada por uma elite, mas no corpo humano visto 
nas suas dimensões diacrônicas, e portanto mutantes, e na reciclagem (“refeito”) das suas experiências, 
ao acentuar a tradição enquanto memória: “A memória é o centro vivo da tradição, é o pressuposto da 
cultura no sentido de trabalho, acumulado e refeito através da História” (Gadzekpo, 2007, p. 132). 

Por sua parte, José Américo Motta Pestanha, em “Cultura como Ruptura”, parece situar esse processo 
de reciclagem da experiência coletiva na subversão ou ruptura (como faz a poesia satírica) da “razão” 
ou verdade monolítica oficial, a favor da verdade múltipla dos seres vivos da comunidade: 

Vivemos um tempo – inclusive um tempo filosófico – marcado pela ênfase dada às noções de 
ruptura, de diferença, de pluralidade. Enquanto em outros momentos culturais insistiu-se sobretudo 
nas noções de continuidade e unidade, hoje, como um dos traços característicos do pensamento 
contemporâneoa, prevelecem as categorias de multiplicidade, de corte, de alteridade. Ao império 
de diferentes formas de monismo seguiu-se a instauração de vários níveis de pluralismo. (p. 61).

2.Sátira, ruptura e entre-lugar
Ruptura, eis o único caminho disponível às artes marginalizadas para criar um entre-lugar. Para tal, 
nada melhor que a sátira, na forma do duelo poético cantado.

As estratégias adotadas pelo género do duelo poético consistem na ruptura das fronteiras erigidas 
entre grupos e indivíduos, na aproximação de entidades normalmente afastadas, uma de outra, no 
sistema oficial. E, sendo um género performativo, ele comporta um alto grau de socialização, sendo 
voltado ao entretenimento. Para os alvos de ataque ou invectiva, porém, não é brincadeira, e nisso 
consiste o elemento de saneamento. Nas três tradições esboçadas a seguir, procura-se identificar o 
papel da mulher, seja como objeto, seja como sujeito, num género que, mesmo para homens, é uma 
zona relativamente proibida. 

3 Isto apesar da insistência de Zenith de que “this was a literature of, by and for individuals, unlike any literatu-
re ever before produced in the Western world”. O fato, levantado por Zenith (p.xiii), de que as composições 
foram assinadas e pertenciam a autores identificáveis, e que havia coleções de cantigas provençais que traziam 
na introdução as biografias dos poetas, ao nosso ver, não desmente nem o caráter visceralmente popular e 
socializante das canções, nem a possibilidade das aparentes autorias serem ou pseudônimos ou simplesmente 
impersonificações. (Gadzekpo, 2007, p. 192).

4 Gerd Bornheim et al. Cultura brasileira:tradição e contradição,RJ: Jorge Zahar. Editora/FUNARTE,1987.
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3.As cantigas satíricas trovadorescas: escárnio 
e maldizer
A poesia trovadoresca, de origem provençal, apresenta duas espécies principais – a lírico-amorosa e a 
satírica, e tem três sub-géneros principais: a cantiga de amigo e a cantiga de amor sendo da primeira 
espécie, enquanto a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer integram a segunda categoria. Com 
base nesta taxonomia geral, tentaremos, a seguir, fazer uma breve relação entre essa poesia e as 
dinâmicas sociais e o conceito de fronteiras hierárquicas.

Em primeiro lugar, sendo poesia cantada, as cantigas pertencem ao domínio da oralidade e, como 
veremos, com elementos de teatralidade e de mascarada no seu modo de performance. Eram também 
poesia popular: apesar de o trovador ser da nobreza, tanto o jogral como o menestrel são das classes 
populares, e mais importantemente, tanto a língua utilizada – galego-português – como os locais da 
performance das cantigas – feiras, aldeias e castelos – indicam uma estética voltada principalmente 
para a recepção popular.

As categorias femininas

As soldadeiras
Como nas masculinas, as funções das categorias femininas, especialmente a das soldadeiras, 
apresentam feição e imagem múltiplas. Inicialmente companheiras e mulheres dos jograis a quem 
acompanhavam nas perambulações e ajudavam nas performances de ganha-pão, essas mulheres 
tinham como atividades principais as de dançarinas e cantadeiras. Mas, como explica Nunes (1973, 
p. 52), “a estas qualidades é de crer que uma ou outra ajuntasse ainda a de tangedora e que alguma, 
embora rara, possuísse também o talento de compositora.” 

Chamadas soldadeiras, por receberem soldada ou paga pelo serviço rendido em público, passaram a 
colher desprezo, parcialmente fundado na sugestão de “meretriz” que envolvia a etimologia do termo 
soldoière, equivalente françês de soldada, mas principalmente pela visão moralista protagonizada 
pela Igreja, para quem aquela profissão de mulheres nômades aparecendo em espectáculos públicos, 
“admiradas umas pela bela voz que possuiam, outras pela desenvoltura dos seus meneios coreográficos, 
(...) sobretudo se a estes dotes andava aliada a beleza”, só podia ser uma atividade pecaminosa, 
acusação que já se fazia contra os próprios jograis. No caso das mulheres, supunha-se ainda que, “se 
uma ou outra teria a coragem de resistir às seduções do meio, o maior número sucumbiria, entregando-
se já a algum dos companheiros, já a outros que, nas casas por elas percorridas, se deixassem prender 
dos seus encantos.” (Nunes, 1973, p. 54).

A mais famosa das soldadeiras (ou vendilhonas, na expressão de Nunes, 1973, p. 101) é D. Maria 
Perez, por alcunha Balteira, celebrada nas cantigas satíricas de pelo menos dez trovadores, pondo a nu 
sua devassidão. O quadro se pintava dela, era:

“como jogadora emérita, que depenava quantos se arriscavam a abancar com ela, fingindo a 
princípio a perder, para melhor os atrair, e, segundo o costume de tal gente, rompendo então em 
blasfémias; acolá acenam a sua volubilidade em amores, dando-a como amante ora do cavaleiro, 
ora do segrel, ora do escolar, tendo principalmente em mira o dinheiro”. (Nunes, 1973, p. 102).

O que transparece no quadro traçado é a imagem de uma mulher de múltiplos talentos e dotada de uma 
inteligência bem acima da de todos os homens com que ela lidava. Daí o recurso destes ao acerto de 
contas satírico-literário.

Dado tamanho preconceito contra as soldadeiras, não é de estranhar que pouco se tem registrado 
sobre os seus variados e elevados papéis na dita tradição poética, especialmente no que diz respeito 
à composição. 

As raparigas
Nas iluminuras de performeres nas cantorias trovadorescas que Nunes reproduz no seu livro (p. 
106-106 b), aparece quase sempre a figura de uma rapariga empunhando algum instrumento de 
acompanhamento. Na p. 106, o trovador, o jogral com saltério e a rapariga com castanhetas; na p. 106ª, 
o trovador, o jogral com guitarra, e a rapariga com pandeiro de guisos sentada num escabelo; na p. 
106b, o trovador, o jogral com viola de arco e a rapariga com pandeiro. Parece que os instrumentos de 
percussão eram reservados à mulher.

Até agora, não encontramos nenhuma informação quanto à origem ou classe social dessas raparigas, 
nem do seu exato estatuto no esquema da tradição poética que ajudavam a transmitir, mas a sua 
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presença e participação em cena atesta à enorme contribuição das mulheres em todas as fases da 
poética trovadoresca galego-portuguesa, assunto que desejariamos aprofundar posteriormente, 
contando com a sorte de maiores informações.

Outrossim, resta notar na disposição proxêmica dos personagens nas ditas ilustrações algo da dinâmica 
da hieraquia social: enquanto o trovador fica sempre sentado, o jogral, de menor estação social que 
este, fica sempre de pé, com seu instrumento de ofício, e a rapariga ou fica sentada ou de pé, mas 
sempre com um instrumento de acompanhamento.

Essa literatura cantada chega a nós registrada em coleções chamadas Os Cancioneiros5.Porém, esses 
registros, à maneira do que acontece com as cantorias brasileiras no cordel, ou com a poesia halô Ewe 
nos livros, só podiam representar uma pequena e truncada amostra, congelada em manuscrito, de 
performances vivas diante aquele público variegado de que temos conhecimento. 

As cantigas de escárnio e de maldizer, que constituem o objeto do nosso estudo, apesar de serem 
compostas, como já mencionado, pelo mesmo trovador, apresentam uma visão totalmente diferente 
da sociedade, embora nos mesmos moldes estruturais da poética trovadoresca. Formuladas com o 
objetivo primário de criticar, ou sem individualização da personalidade criticada (no escárnio), ou com 
individualização da pessoa criticada (no maldizer), as cantigas satíricas, pela ampla gama da sua 
abrangência temática e de personagens, sem falar do seu variegado elenco estilístico, atravessam 
todas as fronteiras sociais, laborais ou ocupacionais, e interpessoais da sociedade medieval e, por isso, 
revelam muito mais da vivência integral da mesma, desde os aspectos típicos da vida dos próprios 
jograis e trovadores até os bastidores da corte e do claustro eclesiástico.

Se, ao contemplar o domínio conjunto das três modalidades da poesia trovadoresca, “integrada numa 
rede de actividades pertencentes ao grupo”, concordarmos com Carlos Nogueira6 de que, “para melhor 
percerbermos a poesia oral, devemos (...) abordá-la numa perspectiva funcionalista, procurando 
descortinar as diversas funções que ela cumpre no âmbito das necessidades colectivas”, então 
podemos afirmar que, em caráter de género de comunicação literária, a cantiga satírica é “um importante 
vector de socialização, ao facilitar, através da fruição estética do texto (diriamos, da performance) o 
processo educativo que garante o equilíbrio social, a organização ético-política e a permanência de uma 
determinada visão do mundo.” (Nogueira,1999, p. 67). Entre os três tipos de cantigas, e no satírico mais 
que nos dois outros, percorre-se todos os domínios da mundividência medieval – o econômico-social, 
religioso, laboral, familiar, materno e ecológico, e, como lembra Nogueira, também amoroso. 

As cantigas satíricas, ao compartilharem os paradigmas gerais da mesma arte poética que as cantigas 
líricas (de amor e de amigo), e ao ultrapassarem estas tanto em dimensão lúdica, em abrangência 
temática e social, como em variedades sub-genêricas, nos parecem especialmente adequadas para as 
referidas funções de socialização, de protagonizar “o processo educativo que garante o equilíbrio social, 
e a já referida organização ético-política. 

4. A Peleja do Nordeste brasileiro
Das manifestações da literatura popular nordestina a modalidade mais pungente e dinâmica é a peleja. 
Também chamada de ‘desafio’, ela é um verdadeiro duelo poético cantado entre dois cantadores, 
portanto de caráter essencialmente oral e improvisado, mas ela existe também em forma impressa, 
como resultado de diferentes procedimentos que incluem a tentativa mais fiel possível da transcrição 
de cantorias testemunhadas por parte de apologistas, por exemplo, as “recriações de algo havido 
anteriormente”, e puras invenções. (Luyten, 1983, p. 46). Seja no palco da cantoria, ou nas páginas do 
folheto, a peleja literalmente é o campo de batalha onde degladiam as rivalidades, tensões e taras de 
toda índole da sociedade, usando como pontas de lança ou armas dois cantadores, e como munições 
o verbo cultivado e curado da poesia, contando com o vivo e participativo testemunho do público. 
Contudo, ao contrário das guerras de que que conhecemos na história e na atualidade, nesta não há 
nem chacinha nem demolição. Desse género poético performativo, identificamos, a seguir, algumas 
características de configuração aparentemente dualístico-agonística, que dizem respeito ao nosso 
embasamento teórico da oralidade, do lúdico e da sátira.

No contexto da cantoria, a peleja é um encontro e congraçamento de corpos convencionados para 
efeitos de um espetáculo em que a relação entre cantadores e público, longe de semelhar àquela 

5 Dos quais são conhecidos três: “Cancioneiro da Ajuda” – o mais antigo com 310 cantigas, quase todas de 
amor; “Cancioneiro da Bilblioteca Nacional”, também chamado de “Colloci-Brancutti”, com 1647 cantigas, 
distribuídas em quatro tipos; e o “Cancioneiro da Vaticana”, com 1205 cantigas, também distribuídas em 
quatro tipos, evidentemente acrescentando a pastorela aos três tipos já vistos.

6 NOGUEIRA, Carlos, “Funções da poesia oral”, in Brigantia, Vol. XIX, Número 3-4, Bragança, 1999, pp. 
67-78.
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entre artistas e plateia do teatro convencional ou de um show musical ordinário, é uma sessão de 
família ou comunidade de próximos, devidamente regulamentada e ritualizada, mas ao mesmo tempo 
descontraída, como confirma a seguinte descrição da “Cantoria, propriamente cantada”, de Franklin 
Maxado em O qué é literatura de cordel? 7: 

A assistência está muda em silêncio e expectativa procurando se acomodar em frente a dois 
homens. 
Temperadas as goelas, com goles de cachaça, ou as violas com a afinação, sentados ou em pé, os 
cantadores começam a cantoria pela clássica saudação à dona da casa, pelas tradicionais regras 
da cortesia. Depois, ao chefe da família ou aos promotores do encontro. Em seguida, se desdobram 
em elogios às autoridades e figuras importantes presentes, para falarem do lugar, darem notícias, 
perguntar pelos feitos e vida de alguém daí, comentar fatos locais, contar episódios célebres, 
descreverem o tempo, etc.
O dono da casa ou o maior figurão presente batiza a bandeja abrindo a paga dos demais.
Aí, os cantadores passam a se apresentar e autoelogiarem e a trocarem ironias entre si, acentuando 
bravuras e bravatas verbais, milionárias em hipérboles e metáforas, dando a resposta na ponta da 
língua ... e versada. (Maxado, 1980, p. 105).

A julgar pelo clima de amizade, familiaridade e civilidade, quem diria que se tratava de um duelo? A 
cantoria é, como diz Elba Braga Ramalho (2000, p. 89),

um sistema único, “uma instituição que congrega público através do “promovente” e dos demais 
“apologistas”, - admiradores dessa arte do improviso cantado – em torno dos Cantadores. É 
tradicionalmente, uma das festas sertanejas que atrai famílias inteiras das redondezas de uma 
comunidade, em torno dessas figuras do improviso cantado. a sua especificidade constitui o Desafio, 
essa ‘peleja’, essa disputa entre dois artistas concorrentes à procura da construção improvisada do 
melhor verso cantado.

Por aí mesmo começa o processo de saneamento, pela solidariedade comunal, pelo respeito 
e reconhecimento da hierarquia e dos papéis dos líderes comunais e dos donos da casa, pelo 
cumprimento dos deveres e expectativas da parte destes, e pela verbalização destes processos através 
dos elogios e dos cumprimentos. Igualmente importante é a prática de falar do lugar e trocar e comentar 
notícias, demonstrando o interesse no bem-estar comum, em compartilhar as experiências e atualizar o 
conhecimento, ou seja, testemunhar a verdade comum. 

Homem/ mulher
Embora de pouca ocorrência na literatura de cordel, a peleja entre homem e mulher é de importância 
fundamental para o entendimento das relações entre os sexos num Brasil patriarcal. Em entrevista com 
Oliveira de Panelas, um dos maiores cantadores da atualidade, procuramos saber por que a mulher 
figura tão pouco na cantoria, e se faz uma diferença quando um grande cantador como Panelas enfrenta 
uma mulher na cantoria. Sobre a primeira parte da pergunta, Panelas acha que a vida nômade sem 
pouca privacidade e conforto não condiz com o estilo de vida de uma mulher “respeitável” num Brasil 
com valores tradicionais e cristãos. Quanto ao confronto entre os dois sexos no palco, Panelas opina 
que, por falta de prática, as mulheres, em geral, não conseguem desenvolver a arte tanto quanto os 
homens, mas que, em princípio, ele preferiria evitar tais situações porque a mulher tem língua áspera 
e rápida. Além disso, ainda conforme Panelas, por ser considerada a desavantajada, a mulher goza de 
maior simpatia da parte da plateia. 

Enquanto textos, as pelejas entre homem e mulher que apresentamos a seguir são rotuladas “fictícias”, 
mas, como já sabemos, valem como a encenação lúdica dos conflitos usuais entre os sexos na vida 
real, e talvez mais. Em primeiro lugar, este eixo agonístico se insere entre os arquétipos identificados 
por Huizinga (2001)8 e Bastide (1941)9. Portanto, a expectativa é que sejam encontros mais lúdicos e 
menos combativos que a maioria dos duelos entre homens, talvez porque os homens, à maneira de 
Panelas, evitam provocar a fúria verbal da mulher. Mas será assim na realidade das cantorias macho-
fêmeas?

7 Rio de Janeiro: CODECRI, 1980. Cf. “A cantoria como sistema único”, no capítulo 4: Modos de Represen-
tação da cantoria”, em Cantoria Nordestina: música e palavra, de Elba Braga Ramalho, São Paulo: Terceira 
Margem, 2000.

8 Johan Huizinga, Homo Ludens: o jogo como elemento da cultura, 5ª edição, São Paulo: Editora Perspectiva, 
2001.

9 Psicanálise do Cafuné
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Peleja de Maria de Roxinha com José Gustavo
Autor: José Gustavo

Numa introdução em que o autor da peleja fala sobre a pura casualidade 
do encontro, instigado por um “doutor” e que se deu na pensão de dona 
Berta no Recife, vem à tona esse aspecto biológico social do jogo, 
sobretudo as apreensões de Panelas sobre as vantagens que leva 
uma mulher cantando contra um homem. O próprio Gustavo entra em 
cena, já enfeitiçado pela beleza, graça, simpatia e requinte da “donzela” 
cantadora, além de se sentir um tanto preterido, enquanto forasteiro 
totalmente desconhecido neste lugar, em relação à já bem (re)conhecida 
concorrente da redondeza:

Quando eu voltei pra sala
já uma cadeira tinha 
com almofada de sêda
nela sentada a mocinha
a quem tratei inda agora
de garôta engraçadinha

Tinha tirado a viola
da camisa de borracha
toda enfeitada de pérola
e cravelha de tarracha
nisto o povo bateu palmas
ela tocou uma marcha

O doutor sorriu e disse:
está vendo aquela donzela?
improvisando ela tem
uma vocação tão bela
que todos nós desejamos
que você cante com ela

Efetivamente, é na resposta de Gustavo à proposta do doutor que a ‘síndrome de Panelas’ (como 
gostariamos de alcunhar o fenômeno) estaria claramente evidenciada:

Disse eu: doutor, a mulher
nos vence com sua imagem
mesmo cantar com moça
precisa muita coragem
que se apanhar faz vergonha
e se der não faz vantagem

Acrescenta-se, ainda nesta parte introdutória, uma outra dimensão de eixo agonístico – a de raça: a 
garota é branca e o homem negro. Nisso também, sem dúvida, Gustavo já vem desfalcado, e isso só 
se agrava quando a pouco neutra dona da pensão se revela, sub-repticiamente, torcedora da moça, 
invocando o fator da cor:

Nisto vem madame Berta
sorrindo como (sic) uma bandeja
com copos cheios de vermute
licor, gasosa e cerveja
e disse baixinho à moça:
vença o preto na peleja

É nisso tudo que consiste a caipora a que o autor se refere no início da introdução da peleja. 

Eu não creio em catimbó
quizanga nem bruxaria
cousas botadas no xangô
olhada e feitiçaria
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mas se há viagem caipora
eu fiz uma, outro dia

(.........)
Vi que o caoporismo estava no meu mocotó (p. 1)

É caipora, isto é, azar, homem ter que cantar contra mulher. Na realidade, trata-se, neste caso, de tripla 
caipora: de forasteiro desconhecido, cantando com mulher engraçadinha (no sentido de cheia de graça) 
e famosa no quintal dela, sendo homem negro. Mas a sorte já está lançada, e o homem tem que cantar.

A peleja começa em sextilhas, com um pequeno mas significante ritual, um gesto de camaradagem e 
gentileza da parte de Roxinha:

A moça foi à bandeja
 tirou um copo e me deu
sorrindo como uma louca
agarrou outro e bebeu
depois temperou
cruzou a perna e rompeu (p. 5)

Ela, como filha da casa, tem a primeira palavra, gabando-se da sua ilustre ascendência e herança 
poéticas:

Roxinha – Senhor Gustavo, eu sou neta
de Roxinho da Bahia
como cantor no seu tempo
era o melhor que havia
morreu e herdeu dele
dom, agrado e simpatia (p. 5)

A situação já delicada de Gustavo vira quase um pesadelo com essa revelação, e o macho preferiria 
como adversário o avô, apesar do grande talento e renome deste, em vez da neta, de tanto medo que 
tem para enfrentar uma mulher cantadora:

Gustavo – Ouvi dizer que Roxinho
foi um bom cantor outrora
se sua cova se abrisse
ele se apresentasse agora
eu tinha menos remorso
que cantar com a senhora (p. 5)

Esta confissão só acaba pondo mais lenha no fogo da Roxinha, e nem a reclamação que faz Gustavo, 
como forasteiro, a respeito do fator local a favor dela consegue arrefecer a determinação da fera baiana:

R. – Tenha remorso ou não
perca na peleja ou ganhe
aperte os botões da calça
cante, brinque não se acanhe
porque eu canto até missa
se achar quem me acompanhe

G. – A senhora hoje faz tudo
porque está entre os seus
eu me humilho como Job
o profeta dos hebreus
porque só tenho por mim
a viola, a goela e Deus

R. – Ainda você estando
de anjo arrodeado
S. Miguel de espada em punho
os anjos todos a seu lado
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eu dava-lhe um chá de surra
que você está precisando.

Segue-se a fase da troca tradicional de bravatas, no contexto de cantar teoria, mas que logo degenera 
em vilipêndios de cunho racial. A provocação racial, como é de esperar, vem de Roxinha, em reação à 
zoomorfização (“burro”) que o colega faz dela. E Gustavo dá o troco:

G – Eu garanto que a senhora 
não faz análise em gramática
que é um livro teórico
de certeza matemática
não é pra burro que apenas
come capim pela prática

R. – Do boi se espera pontada
do vulcão, lava e cratera
da cobra se espera o bote
e da montanha uma fera
do burro se espera um coice
do negro, o que se espera?

G – Roxinha, não é a cor
que recomenda o sujeito
que a sua mãe é branca
e que miséria tem feito?
Que por causa duma delas
Você nasceu deste jeito

Raça, cor, linhagem são assuntos que fazem ferver o sangue de qualquer um, inclusive os cantadores. 
Roxinha formula logo a sua objeção contra insultos envolvendo antecedentes femininos (como é o caso 
também entre os Anlo-Ewe da tradição halô). Só que ela não acha nada ruim em aviltar a identidade 
racial do adversário:

R – Eu não gosto de quem canta
falando em mãe e avó
se pessoalmente ofendo
recebo a ofensa só
vem agora este criolo
chumbregar meu caritó 

Gustavo se justifica, e vai além. Defende e valoriza a sua cor e raça, e desmascara a colega, tal como 
Inácio em relação a Romano. Afinal, Roxinha, como Romano, tem sangue mestiço10:

G - Eu também nunca fiz isso
mas agora fui forçado
para ver se a senhora 
se lembra do seu passado
que é melhor preto puro
que um branco misturado (p. 7)

Roxinha não tem resposta a esta bomba, portanto recorre a um jogo de piadas às custas do negro:

R - Negro em banho perde três coisas
o tempo, a água, o sabão
quanto mais ele se esfrega
mais fica como um tição
queres tomar meu conselho?
Melhor deixar banho de mão

10 Merecia, portanto, o que disse Inácio a Romano: “quem tem defunto ladrão/ não fala em roubo de vivo” - 
Lessa, 1982, p. 18, citando a versão que fez o Padre Manuel Otaviano da peleja.
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Gustavo tenta uma reconciliação parcial, algo comprometedora (“ Eu sou um dos pretos-brancos”), 
e enfatiza o fato de que o valor da pessoa está no seu caráter e comportamento. A zoomorfização é 
moeda comum:

G – Eu sou um dos pretos-brancos
digo, não é pabulagem
e não é com todos brancos 
que faço camaradagem
pois conheço porco branco
que ronca e come lavagem

Roxinha insiste nas piadas:

R – Já me disseram uma coisa
eu tenho ela de cor
que negro coçando perna
quando ela não tem suor
é impossível haver giz
que dê a letra melhor (p. 8).

Roxinha, aparentemente, está desnorteada pela revelação sobre a sua ascendência negra, e se 
escorrega sem freios no terreno dos ataques racistas, enquanto Gustavo procura ser equilibrado. Nesta 
altura, é preciso a intervenção do apologista (coordenador), o doutor João Xavier, para restabelecer 
a ordem na peleja. Daqui em diante, trata-se, ainda em sextilhas, de trocas de acusações inócuas de 
cunho genêrico, zombarias amistosas, entre homens e mulheres, como na seguinte passagem:

R – Se os animais falassem
diziam: a mulher é bela
se nela há falta, é porque
foi feita duma costela
e a ruindade do homem
veio recair sobre ela

G – Tendo Deus formado o homem
Por um motivo qualquer
Notou que entre seus ossos
Havia um sem mister
Quando ia jogar fora
Lembrou-se e fez mulher

Depois de umas sete seqüências desta índole, a dona da casa, a madame Berta, talvez aborrecida pela 
falta de pimenta na dieta da cantoria, mas sempre partidária da co-mulher (afinal, é uma guerra dos sexos), 
intervem com a proposta de um tema ( em si a homologação do discurso ‘feminista’ subjacente a qualquer 
encontro entre homem e mulher em cantoria), assim introduzindo a terceira e última fase do duelo:

A madame Berta disse;
Roxinha não é vencida
vou dar um tema a vocês
agora por despedida:
quem perde mãe já perdeu
a doce melhor da vida

Prossegue a peleja com os cantadores glosando em décimas o tema de dona Berta que, ainda em 
conformidade com o ritual requisito, intervem mais uma vez para pedir um martelo agalopado. Persiste 
o tom de reconciliação e de duelo puramente lúdico e poético até o fim, a última palavra ficando para 
Roxinha que perora o valor da mulher e a igualdade racial, esta ainda centrada na mulher:

R – O valor da mulher não se acaba
todo homem que a ama só quer vê-la
seja branca como leite de camela
ou pretinha como a jaboticaba
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seja ela veloz igual à piaba
ou manzanza igual dona preguiça
o homem que vê-la tem cobiça
ver seu rosto juntinho dela deseja
se tirarem as mulheres da igreja
não tem mais um coió que va à missa. (p. 16)

O espetáculo foi aplaudido e a resultante harmonia selada pela generosidade mútua – material da parte 
de Roxinha, artística da de Gustavo, que assina com acróstico seus comentários finais pedindo a ajuda 
de Deus para sanear o mundo :

Trezentos e dois mil réis
a cantoria rendeu
Roxinha bem satisfeita
agarrou tudo e me deu
é certo que perdi, Roxinha
mas o dinheiro foi meu

Grande Deus, ouve o que digo
Um espírito da maldade
Semeou em tudo mundo
Toda sua maldade
A treva inundou a luz
Vem ou manda-nos Jesus
Ouve esta humanidade

O duelo entre homem e mulher, portanto, é uma competição tanto no quesito de género físico-sexual como 
no de talento poético, com a mulher detendo fácil vantagem no primeiro, e geralmente mais que provável 
dominação no segundo. Pior, para o homem, esta guerra dos sexos, é um beco sem saída, uma situation 
tipo Catch 22: se ele ganha, vai sem louro; perdendo, leva vergonha. Concorrem para tal impasse, por um 
lado, o sistema patriarcal que, sem comprovável fundamento, investe o macho de superioridade física, 
intelectual, moral e artística, e por outro, a natural solidariedade do público com o lado considerado mais 
fraco, o underdog da sociedade, e que, como neste caso, apresenta um mais belo aspecto físico (a “sua 
imagem”) para o espetáculo. Esta particularidade da cantoria entre homem e mulher, então, pode ser vista 
como uma maneira de lidar com o desnível de forças e a injustiça do sistema social. No palco do duelo 
poético-satírico, há uma inversão da ordem desse desnível de forças e do discurso oficial da sociedade 
que rotula e polariza homens e mulheres em sexo forte e sexo fraco, respectivamente. Esta inversão 
ritualiza, estiliza e encena um processo que acaba corrigindo e mudando a imagem da mulher em relação 
ao homem, e conseqüêntemente gerindo os conflitos entre os dois sexos.

De modo idêntico, as relações raciais são dramatizadas na cantoria por meio de uma inversão de 
forças, desta vez , através da vitória ético-moral e artística do negro. Sendo a clivagem mais evidente e 
contundente na sociedade brasileira, a questão de raça, cor e escravidão sempre surge na cantoria, com 
marcada violência, cada vez que dois tipos de raças diferentes se enfrentam, e sempre, a abordagem 
parte do individual ao coletivo, como se pode verificar nas pelejas já estudadas. Fazendo uma leitura 
bastante diferente da nossa, Lessa (1982, p. 7), acredita que,

Tanto Inácio como Fabião das Queimadas e os outros [cantadores], forros ou não, viam na escravidão 
apenas um caso pessoal, que eventualmente se resolverá com a poupança, (...)? Não deixaram 
indícios de pensar no problema coletivo, na injustiça geral. Eram escravos, não gostavam de ser. 
Pronto. Não deixaram transparecer, pelo menos nos textos que nos chegaram, o que pensavam dos 
homens, das autoridades, das instituições que os exploravam.

Seria difícil sustentar tal avaliação do desempenho dos cantadores negros. Exemplos como “Roxinha, 
não é a cor que recomenda o sujeito”, de Gustavo, e “O que o senhor Romano diz,/ É sempre um 
fato comum, / Escravos de muitos homens/ Passam semana em jejum,” de Inácio, desmentem essa 
postura, pela denûncia que faz este, da exploração e abuso do escravo, pela reivindicação de direitos 
iguais entre os seres humanos, por parte daquele, isto é, se não bastasse o supremo exemplo de 
solidariedade racial e comunal que deu o fenômeno dos quilombos.

Finalmente, nota-se que, numa peleja ostensivamente tratando do eixo gender, entram também 
questões de procedência geográfica (o forasteiro no Recife), de gerações (herança poética avô/ neta) 
e, notadamente, de raça e cor. Na harmonia da cena final, identificamos sinais do reordenamento do 
discurso vigente e equilíbrio do poder e das relações sociais.
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Mulher com Mulher:
É raro o folheto de peleja entre duas cantadoras, provavelmente pelas mesmas razões que são 
responsáveis pela escassez de cantorias envolvendo mulher com homem. Porém, dado fenômeno da 
síndrome de Panelas, é tamanha a curiosidade de descobrir como se dá o duelo de mulher com mulher.

Peleja de Ana Roxinha com Maria Roxinha
Autor: Caetano Cosme da Silva

Como já se vê, esta peleja entre duas mulheres é da autoria de um homem, 
a quem cabe a determinação do teor e fluxo das trocas. Também importante 
é o fato de que se trata de mãe e filha, fator que deve ter contribuído para o 
ambiente de familiaridade e a inicial proxêmica de juxtaposição (“sentou-se 
... junto com a filha sua”) entre as duas:

Ana Roxinha estava
cantando um dia em Laginha
que de Sergipe é cidade
quando deram fé lá vinha
se aproximando da casa
dona Maria Roxinha.

Quando Maria chegou
juntou-se o povo da rua
ela então pediu licença
já com a viola nua
sentou-se e cruzou as pernas
junto com a filha sua (p. 1)

Esta aparente união entre mãe e filha, e a atmosfera de festa e de alegria, 
porém, não impediram o animado público de alinhar-se logo em dinâmica 
disposição agonística, apostando e formando duas barulhentas torcidas 
opostas, uma a favor da filha, outra a favor da mãe:

O povo em massa gritava
oh! Que grande maravilha
sabemos que essa peleja
nos jamais se estampilha
ou perde a filha pra mãe
ou a mãe perde pra filha

Tornou-se um dia de festa
um momento de alegria
aposta de 500 pratas
tinha gente que fazia
uns gritavam viva Ana
e outro viva Maria

Logo, fica claro que parentesco não é documento, e que é peleja para valer:

De onde é que você vêm
Contando história furada
Não passe o pé pela mão
Nem solte palavra errada
Que filha ganhar de mãe
Isso não quer dizer nada.

A. Eu cantando sou errada
no talento e na valia
a senhora é minha mãe
mas fora de cantoria
no repente quem for fraca



01John Rex Amuzu Gadzekpo

25 •

mostra sua covardia

Ao longo da maior parte da porfia, Ana trata a mãe com a devida deferência, chamando-a de “minha 
mãe” (p. 4) e “mamãe” (p. 5), e a mãe reciproca, tratando a filha de “minha filha” (p. 7) e “D. Ana” (p. 
11, 12), mas isso em nada diminui a temperatura das pabulagens e ameaças. E quando a cantoria se 
torna mais quente, Ana esquece do tratamento de respeito e chama a mãe pelo nome: “Vamos Maria 
Roxinha/ se tem bom pode botar/ repente de sua lavra/ que da minha vou soltar” (p. 6). Se desafiam 
primeiro em sextilhas:

M. Não nasceu neste torrão
cantor para dar em mim
se nasceu não se criou
se criou-se levou fim
se quer ver se é verdade
faça lá o meu pantim.

A. Vou cortar-lhe o pixaim
pra minha mãe melhorar
conhecer bem o meu peso
no sistema de cantar
acocha-la no repente
ou mesmo no beira-mar

O autor registra a pausa que se observa no decorrer da peleja para preparar a próxima fase, neste caso 
a do galope de beira-mar, que exige muito mais fólego que a sextilha. 

Com este verso pararam
então foram descançar
uns bebiam, outros fumavam
depois mandaram cantar
um galope bem traçado
no estilo beira mar.

Os galopes prosseguem com vanglória mas sem vituperação. Uma terceira fase é ocasionada pela 
intervenção de um membro do público empolgado (“pois rendeu tanto dinheiro/ que o prato não cabia” 
– p. 10):

Do pessoal do salão 
então um mandou cantar
um martelo agalopado
do cabelo arrepiar
e disse eu quero ver
quem tem bom pra martelar. (p. 11)

Esse pedido deve ter sido provocado pelo fato de que aos galopes faltava pimenta. Por isso, o martelo, 
já na primeira intervenção de Maria, é um misto de arte e invectiva, em nada poupando a filha, apesar do 
tratamento gentil. A resposta da filha parece mais contida e mansa, mas termina com a zoomorfização 
da mãe, feita bode pulando em plena rua:

M. Dona Ana se prepare pra correr
que você não me agüenta uma hora
no martelo eu lhe boto pra fora
para o povo que está no salão ver
pois eu tenho por certo te vencer
que em cantando martelo não aliso
para mim é filha sem juízo
que vive pelo mundo a vagar
desta surra tu não pode escapar
pra surrar gente ruim eu não aviso 

A. No martelo meu peito é diplomata
agora mesmo vou dar meu seguimento
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que no braço do pinho eu sustento
o rojão do martelo agalopado
se seu peito não está bem preparado
não se meta cantar porque apanha
sai na rua gritando quem me acode
dando pulo e bodejando como bode
já quem canta comigo o que é que ganha. (p. 11)

As coisas pioram com o aumento das ameaças. A uma velada zoomorfização (“fucinho”, isto é, focinho) 
da filha por parte da mãe, contando com o reforço de uma anáfora (“hoje aqui ...”) de intimidação, 
aquela desce pesado, pagando a mãe na mesma moeda, mas com os juros e correção monetária da 
escatologia animalesca:

M. Hoje aqui eu cabo tua manha
hoje aqui te rasgo e eu te pelo
hoje aqui eu arrebento-te a castanha
hoje aqui nem eu perco e nem tu ganha
hoje aqui tu perde toda tabela
hoje aqui eu arrocho tua guela
hoje aqui pra você não há carinho
hoje eu quebro a viola em teu fucinho
hoje aqui você come os cascos dela.

An. Se eu apanhar dessa cara de jumenta
peço a Deus que não seja mais senhor
e me livre de perder o meu valor
com essa imagem de cobra peconhenta
és muito feia, amarela e fedorenta
azar de féra, reclame da murrinha
epidemia de puleiro de galinha,
relaxada, imunda sem respeito
pois quem canta martelo do seu geito
já comeu a vergonha com farinha. (p. 12)

Maria, honestamente, declara a sua ira, e parte para a vingança:

M. Dona Ana eu agora me zanguei
se prepare para apanhar no martelo
que você não aguenta meu duelo
pois martelo sempre foi o que estudei
um presente pra tu eu já guardei
foi uma surra de rêlho e palmatória
quem canta comigo não tem vitória
o povo chama teu repente de segundo
de fato ele é muito vagabundo
teu cantar possui de ilusória. (p. 12)

Não cabe dúvida quanto a quem leva vantagem neste martelo: a filha atingiu impiedosamente a mãe 
a quem só resta ameaçar com palmatória. Vendo isso, o dono da casa introduz a quarta fase da 
performance, pedindo “um tema/ citando um lindo poema/ pra viver de cantoria”. (p.13). A atmosfera se 
arrefece na glosa deste tema, e tudo acaba com aplausos. Nas observações conclusivas do dono da 
casa, podemos constatar o testemunho do poder saneador da cantoria de desafio:

Quando terminaram o tema
Todo povo bateu palma
Manuel Garcia disse
já consolei a minha alma 
não julguei esta peleja
tão bruta findar-se calma. (p. 5)

Peleja de mulher contra mulher é, grosso modo, como peleja de homem contra homem; mas quando se 
trata de mãe e filha, há complicações relacionadas com parentesco, generation gap e tabús tradicionais 
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de comportamento filial ou maternal. também nota-se um jogo de poder: tal como na peleja de branco 
contra negro, aqui a parte que se cnsidera mais ‘poderosa’ na estrutura social tenta impor ‘respeito’, e 
o outro se acomoda como bem pode. Por isso, no fim do duelo, após um gesto de reconciliação entre 
as contendoras e em meio ao mais cordial congraçamento comunal, Ana se vê na obrigação de pedir 
desculpas à mãe:

Ana e Maria Roxinha
se abraçaram no salão
abandonaram as violas
e foram beber então
licor, conhaque e cerveja
pago por um cidadão

Capitão Francisco André
estava na cantoria
botou 300 cruzeiros
no terminar da folia
e mandou que dividisse
para Ana e para Maria 

Ana disse: vou embora
minha mãe seja feliz
e peço pra perdoar-me
se acaso algum verso fiz
abatendo sua moral
assim o povo é quem diz (grifos nossos, p. 15)

Na sua resposta, Maria Roxinha reconhece a força da filha em cantoria:

Maria disse eu já sei
que sua banca é pesada
mas a minha também é
e canto em qualquer parada
no caso que o povo queira
eu continuo na parada (grifos nossos, p. 16)

Porém, o que também se deve ressaltar, tanto nesta resposta como no pedido de perdão de Ana, é o lugar 
de destaque reservado ao “povo”: como testemunho fidedigno da performance ( “assim o povo é quem diz”) 
e como mandatório da cantoria (“eu canto .../ no caso que o povo queira”). É nisso que consiste uma das 
maiores diferenças entre a literatura popular performativa como a cantoria, e qualquer forma de literatura 
escrita ou impressa, inclusive o cordel. Enquanto um autor de uma obra literária escrita, ou mesmo o de 
um folheto de cordel, pode escolher o que, como e quando escrever, o compositor-repentista oral, ou para 
usar o termo de John Miles Foley, “the singer of tales in performance”, depende da vontade, presença, 
participação, testemunho e aval de um público cûmplice. Desta relação umbilical entre performer e público 
depende todo o processo de gerência de conflitos sociais e o saneamento da sociedade.

5. Halo, duelo satírico Ewe
Halô é, antes de tudo, poesia/canto de invectiva, “a song of abuse (...) the poetic medium of satire and 
direct abuse” (Awoonor, 1974, p. 6). Embora composta de alambicadas descrições, narrações e trocas 
dialógicas, a sátira de halô é erigida sobre andaimes de um elaborado sistema de insultos tanto sutís 
e velados, como grotescos e escatológicos, que abrangem o físico, o moral, a linhagem e mesmo 
o destino. Usando de grande dom de invenção e criatividade, o objetivo primário é provocar o riso, 
ridicularizar o alvo, daí a ênfase no aspecto cômico e humorístico. 

Urge, nesta altura, distinguir entre o insulto do infrator e o dos poetas da comunidade: enquanto aquele 
é grosseiro e destrutivo do etos comunitário, este é estilizado, convencionado, ritualizado, e temperado 
com humor porque, como afirma Anyidoho, na sua execução, “the tradition takes care to convert 
a potentially disruptive situation into a mechanism for inducing laughter in spite of hurt feelings”. O 
processo do sério projeto do saneamento da comunidade, portanto, passa pela bem medida agressão 
do insulto poetizado e pelo humor relaxante do burlesco, do exagero e, o que é fundamental nessa 
jogada psicológica, da mistura do real com o que, no domínio da escrita, se considera como fictício. 
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Como género performático, halô também se 
classifica como uma poética de confrontação 
dramática (Anyidoho in Priebe, 1998, p. 
90), ou, como quer Avorgbedor (2001, p. 
17) um drama socio-musical. Entre estas 
duas definições, é possível vislumbrar, mas 
apenas, a dimensão dramática da meta-
performance que é halô. 

Halô especial: Haho, o 
grupo das mulheres de 
Deme-Dzodze
Durante a nossa pesquisa de campo em 
2004, fizemos contato com um vuha ou grupo 
de mulheres cuja história e modus operandi 
constitui uma interessante estratégia de 
sobrevivência do género satírico halô.

No início dos anos 70, a comunidade em 
questão, como todas as zonas rurais do país, passava por grandes dificuldades econômicas como 
seqüela duma sucessão, desde 1966, de golpes militares. Sem nenhuma opção viável, a maioria dos 
homens deixaram as suas famílias e emigraram para as zonas urbanas, à procura de emprego. Na 
ausência dos homens, esvaziou-se a vida cultural, sobretudo no que diz respeto aos folguedos com 
batucadas nos quais os homens desempenhavam um papel de destaque. Foi então que uma professora 
da escola primária local, Mrs. Young, resolveu organizar as mulheres em torno desse vuha, sem 
contar, na fase inicial, com a ajuda dos poucos homens que ficaram, já que estes se fazia imortantes 
demais. Mudaram a forma musical das suas performances, eliminando as tambores e primando pelo 
canto ritmado com o bater das mãos. Hoje em dia, existem outros grupos (como se vê em algumas 

fotos no site oficial do Blakhud de Dale Massiasta) que, como Hahoha, são 
quase exclusivamente femininos, e nas quais as mulheres tocam todos os 
instrumentos, inclusive tambores. 

Chamado Hahoha (literalmente, grupo coletivo, conjunto de conjuntos), 
o grupo, na realidade, era, e ainda é, uma confederação de um conjunto 
cada dos oito towo que compõem a aglomeração de Dzodze, uma espécie 
de rassemblement reunindo vários bairros e povoações vizinhas. As suas 
performances acontecem em torno de funerais, durante as quais cada 
conjunto membro tem a sua vez para apresentar canções novas, com a 
participação da totalidade da confederação. É nestas oportunidades que as 
rivalidades vêm à tona, nas cações satíricas de um grupo contra outro.

Contudo, a maior inovação da empreteira de Mrs. Young e Hahoha, ao 
nosso ver, foi a introdução de uma sessão de halô, de soslaio, com canções 
altamente estilizadas e referência oblíquas mas pertinentes e, o que é inédito 
na tradição ‘padrão’ de halô, contra outras mulheres do mesmo grupo. Sem 
mencionar o(s) nome(s) da(s) mulher(es) alvejada(s), as cantoras da facção 
atacante entoam a canção de zombaria ou insulto no momento que aquela(s) 
entram no círculo (etome) para dançar. Na realidade, trata-se, como vimos, 
de núcleos de sub-grupos dentro do grande conjunto, cada um compondo 
contra o outro. O impulso principal, segundo a Veronica Adzosi, líder de 
Degbato (literalmente, “surgiu mais uma”) um dos sub-grupos, é a inveja, 
freqüentemente nascida do exibicionismo daquelas mulheres que ostentam 
as boas coisas trazidas pelos seus maridos, ou que voltaram da cidade não 
só com roupa nova, mas também com a fama de ter praticado prostituição ou 
alguma outra atividade julgada imoral, para conseguir seu novo nível de vida. 

Invectiva alegórica
Tsikpo be dãmanyanue   Tsikpo disse : foi uma serpente estúpida
fle loglo na aguto   que deu um chapéu como presente
Be aguto na do    a um morcego
Aguto ya fle ayisã    O morcego, em troco, deu um cinto de contas    
    como presente

Sessão típica de hatsiatsia 
(passando em revista as 

canções a serem encenadas) 
(Foto: Klevor Abo, 1974)

Hamekoko 
(Encenação das canções) 
(Foto: Klevor Abo, 1974)
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he tso na dã eee!   à serpente eee!
Edã le avidzi    A serpente começou a chorar
be ali me le ye si o   Ela disse, eu não tenho ancas  
Ne yea do dzonu o   Para poder usar um cinto
Megblo na mi be alea wo no na Digo-lhes, as coisas são assim 
Agbemenyawo ken be alea wo no na As coisas deste mundo são assim, 
Ke devi megbloa wo katã o  Portanto, uma criança não deve dizer tudo 
Ameade novi nye ameade fome a O filho de alguém é membro de família de outro 
Migano ewoma    Não façam assim
 ne magblo nya o   Se não serei obrigado a falar  
Mava do duawo fe ke me o  E provocar o ódio da comunidade 

Refrão:
Alele, dã manyanue fle loglo na aguto…  Foi uma serpente estúpida ..

Nesta canção, Kotoko utiliza animais para atingir a pessoa visada ; o tom do texto provoca divertimento 
e risos. O morcego, quando não está voando, se pendura de cabeça para baixo; portanto, não pode usar 
chapéu, fato que a serpente zombava. Mas ela esqueceu da sua própria limitação. A antropomorfização 
da serpente e do morcego desloca a sátira mas isso só acaba reforçando a mensagem, ou seja, não 
se deve provocar outro de qualquer maneira. Para mexer com alguém, é preciso leva em conta as suas 
próprias fraquezas. 

Esta passagem ilustra de maneira sutil um dos ensinamentos principais de halo: se você ataca alguém 
do meu clã, você ataca o grupo inteiro.

Insulto direto 
Miletsi na Ayibor, Ayibor na ko  Tem que dar banho em Ayivor,
    para Ayivor ficar limpo
Miadzi akutsa madogbedi  Vamos procurar esponja virgem
Ne miafle adzale ponu deka  E comprar uma tonelada de sabão
Ne miakplo Ayibor aha yi to me E vamos levar Ayibor até o rio
Miletsi na Ayibor, Ayibor na ko ! Tem que dar banho em Ayivor,
    para Ayivor ficar limpo.
Nesta canção, nomeia-se claramente o alvo. Ele se chama Ayivor. A sátira da falta de higiene é feita 
através de hipérboles: « esponja virgem », « uma tonelada de sabão », « o rio » - todo esse exagero 
torna o espetáculo cômico e ridículo, e com o efeito desejado: inculcar a necessidade de higiene pessoal.

A criatividade das mulheres de Dzodze-Deme reside tanto na sua astúcia de fazer halô embutido 
numa performance comum (assim burlando os tabús e proibições), como na estrutura aparentemente 
monolítica e não-agonística da performance. Decorre destas duas características, e talvez da sutileza 
do discurso satírico, o fato de que, ao contrário do que acontecia em grande parte das performances 
tradicionais, a ‘versão feminina’ de halô parecer não conhecer nem a violência física nem a espiritual, 
apesar da seriedade dos ataques.

Faz parte das nossas intenções de futuros projetos de pesquisa um estudo mais aprofundado desta 
reveladora estratégia de sobrevivência e mouvance da tradição de halô. 

Observações finais
Vimos, nos exemplos tirados de três tradições literárias orais pertencendo a três culturas diferentes 
em três continentes, e abarcando três diferentes períodos históricos, como a própria epistemologia 
da literatura oral ajuda a subverter o cânone literário e fazer valer o papel da mulher, junto com outros 
agentes de socialização, no saneamento das suas respectivas comunidades. Além das atuações nos 
géneros mais comuns da oralidade - contos, romances, canções de trabalho, de ninar, etc. – a mulher 
desempenha um papel preponderante, seja como objeto, seja como sujeito, no dificílimo género do 
duelo satírico cujo modus operandi implica um domínio sofisticado da linguagem poética, assim como 
um alto grau de aculturação e socialização. Convém acrescentar que, mesmo em qualidade de sujeito 
ou protagonista, ela costuma sofrer uma espécie de apagamento, senão vilipendiação, o que podemos 
considerar um dos efeitos diretos ou colaterais da intervenção canónica. 

A simbiose estabelecida entre a oralidade e a escrita, no contexto de um processo de desconstrução do 
cânone, através de projetos como o das Cores do Atlântico, é fundamental para devolver a voz, corpo e 
reconhecimento a quem tanto contribui para a socialização familiar e comunitária.
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Woman in cante alentejano

As mulheres no cante alentejano11

Sónia Moreira Cabeça e José Rodrigues dos Santos – CIDEHUS, Universidade de Évora
soniacabeca@hotmail.com

ABSTRACT
The first cante alentejano groups appeared last century, in the 20’s decade but we had to wait over fifty years 
(until 1979) to find the first feminine group. Only later in the century these groups established themselves 
in the musical scene. Let´s observe how they were (and are) welcome, what changes they brought and the 
emergence of mixed choirs. In 1979 appears the first choir exclusively feminine, the Grupo Coral Feminino 
“Flores de Primavera” de Ervidel. Over the years others will follow. The foundation of feminine groups was often 
based in the question: if men sing in formal groups, why not women? Many of these feminine groups rescue 
other local traditions. They sing modas that were forgotten by male choirs (such as some work, dancing and 
religious modas) and present other traditions such as mastros, Carnival, canto das almas, dance modas… 
Until then formal chant was forbidden to women. What today is an evidence for most people – that women 
have always sung – has been denied for years by those who believe that choirs are the only vehicle of cante 
alentejano (if there was never women in choirs is because women have no place in it). Women do not sing, was 
the conclusion. At the turn of the century we observe the proliferation of these groups, who were seen as a new 
breath for cante alentejano and the replacement of truth. But for some, women’s role in cante is still different: 
saying that women have its place in cante is not the same as having its place in groups. Men and women singing 
together sounds bad, repertoire must be distinguished… The role of woman in cante still being discussed today, 
as we witness the emergence of mixed choirs, promoted by the need of having enough singers in each group 
(male groups recruit women, female groups recruit men, different groups are aggregated).

RESUMO
Os primeiros grupos corais alentejanos datam da década de 20 do século passado mas foi necessário esperar 
mais de 50 anos (precisamente até 1979) para descobrir o primeiro grupo coral feminino. Só nos finais do 
século XX os grupos corais femininos se impuseram no panorama musical. Observemos como foram (e são) 
recebidos, que mudanças vieram trazer e a emergência de novos grupos corais mistos. Em 1979 apresenta-se 
o primeiro grupo coral exclusivamente feminino, o Grupo Coral Feminino “Flores de Primavera” de Ervidel. Ao 
longo dos anos outros lhe sucedem. Na fundação de grupos femininos esteve como origem, muitas vezes, a 
pergunta: se os homens cantam em grupos formais, porque não as mulheres? Muitos destes novos grupos 
femininos vêm resgatar algumas outras tradições locais. Apresentam modas que escapavam ao crivo dos 
grupos corais masculinos (como algumas modas de trabalho, baile e religiosas) e envolvem-se no resgate de 
outras tradições alentejanas como os mastros, o carnaval, o canto das almas, as modas dançadas… Até então 
o cante formal esteve vedado às mulheres. O que hoje é uma evidência para a maioria – a mulher sempre 
cantou – foi durante muitos anos negado por quem atribui aos grupos corais o estatuto de portadores únicos 
da expressão do cante (se nos grupos nunca houve mulheres, então é porque a mulher não tem lugar nele). A 
mulher não canta, foi a conclusão de alguns. Na viragem do século observa-se a proliferação destes grupos, o 
que foi entendido como um novo fôlego para o cante alentejano e a reposição da “verdade”. Mas para alguns, 
o papel da mulher no cante continua a ser entendido como um espaço reservado, diferenciado: dizer que a 
mulher tem o seu lugar no cante não é o mesmo que dizer que a mulher tem lugar nos grupos. Cantar em 
conjunto soa mal, há que fazer a distinção de repertórios… O papel da mulher no cante continua a ser debatido 
hoje, no momento em que emergem novos grupos corais mistos, fruto sobretudo da dificuldade em encontrar 
cantadores em suficiente número (grupos outrora masculinos recrutam mulheres, mulheres recrutam homens, 
diferentes grupos são agregados).

11 Versão Provisória. Projecto “Dinâmicas do Cante Alentejano” (Cidehus – Centro Interdisciplinar de Histó-
ria, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora) financiado pela FCT. Equipa: Professores José Rodri-
gues dos Santos e Cláudia Sousa Pereira (coord.) e Dr. Amílcar Vasques-Dias, Sara Diogo, Sónia Cabeça e 
Cyril Isnart
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O Cante Alentejano
No Alentejo, região sul de Portugal, observa-se uma forma de cantar, sem instrumentos, diferente 
das demais observadas no país: o Cante Alentejano. É uma estrutura melódica, uma poesia, 
um canto que assenta na excelência vocal dos seus executantes. O Cante, marca identitária 
do Alentejo, esteve presente na esfera de sociabilidade do alentejano, fruto da interacção entre 
gerações. Apesar da ausência de fontes, é expectável que esta se encontre há muito enraizada 
no território.

A face mais conhecida do Cante é a sua “polifonia”. Apesar de poder ser praticado individualmente, 
é na sua execução coral que assume maior destaque. Aliás, o cante alentejano foi quase sempre 
descrito observando conjuntos informais que se juntavam ou grupos que entretanto se fundavam 
formalmente e muitos insistiram na sua qualidade de “canto a vozes”. Muitos autores referem-no: 
no cante alentejano o papel atribuído a cada cantador é tido como determinante para defini-lo. Ele 
pode ser o “Alto”, o “Ponto”, ou fazer parte do coro (as “segundas” ou “baixos”). Às peças que o 
cantador canta chamam-se “modas” e, apesar de poderem ser executadas de várias formas, surge 
uma forma que se tornou uma referência para a maioria dos grupos de cantadores: canta-se uma 
estrofe inicial seguida de duas estrofes entendidas como “estribilho” (hoje diríamos refrão), volta-se 
a cantar uma nova estrofe e finalmente repete-se o estribilho. Na generalidade, as estrofes que não 
correspondem ao estribilho são cantadas por um solista. É ao “ponto” que cabe cantar a cantiga 
(assim são denominados estes solos). Finda a cantiga surge novo solista, que começa a cantar o 
refrão, que é entendido como o “coração” da peça musical. Estas estrofes são designadas como a 
“moda” em si. Cada peça é constituída por cantigas e modas. A primeira é apresentada pelo ponto, 
a solo, e é passível de ser modificada. Já a moda deve ser respeitada, ser imutável. Após a cantiga 
inicial, surge então a moda. Ela vai ser iniciada por outro solista, o “alto”. O “Alto” cantará apenas um 
verso ou parte dele para depois se lhe juntarem as restantes vozes, as “segundas”, que cantarão com 
o alto a restante moda.

A organização do cante em vozes distintas confere ao Cante Alentejano uma sonoridade que o distingue. 
“Polifonia em terceiras paralelas” (Nazaré, 1979), “geralmente a duas vozes, ao intervalo de terceiras” 
(Marvão, 1966), assim é caracterizado. O Ponto coloca em evidência “toda a sua habilidade técnica” e 
“terá a preocupação de variar os contornos melódicos do espécimen em execução”; segue-se o Alto, 
que “retoma a mesma estrutura melódica cantando-a à terceira superior e procurando igualmente 
uma variação para o seu contorno”; depois “as «segundas», retomando a estrutura melódica cantada 
anteriormente pelo «ponto», juntando-se ao «alto»” (Nazaré, 1979). Noutras palavras, o Ponto “propõe 
o canto, não raro de uma certa exuberância melismática” e o Alto “vem sobrepor-se, formando a sua 
parte em terceiros (ou quintas, nos apoios cadenciais)”, podendo “variá-la à vontade consoante o 
princípio da improvisação” (Lopes Graça, 1973), preenchendo “as pausas com os ‘vaias’, no fim das 
frases musicais” (Marvão, 1985). Obviamente, os melhores cantadores serão os solistas do grupo, 
cada um atribuindo o seu cunho pessoal à sonoridade do grupo. No Cante há uma boa dose de 
“improvisação”, “ornatos”, “inflexões vocais”, “um género de trémulo da voz” 12. “Recorre bastante ao 
ornamento da palavra, o melisma. Em vez de a cada sílaba corresponder uma nota (…) uma sílaba 
corresponde a muitas notas de música. (Cartageno, 1998) o que faz torna difícil o seu registo em 
pauta13.

Grupos corais formais 
e perda de visibilidade da mulher
A escassa documentação sobre o Cante Alentejano, aliada ao curto espaço temporal que a memória 
social permite reconstruir, impede um estudo mais aprofundado mas é, contudo, possível aferir que 
esta era uma prática corrente e informal, quotidiana, no seio das comunidades alentejanas dos finais do 
século XIX e princípios do século XX14. O alentejano canta. Canta isolado e canta em conjunto. Canta 
no trabalho, no lar; cantam os ranchos de trabalhadores, os homens que se juntam na taberna, os 
participantes do baile e das festas locais e religiosas… E o Cante viaja com os alentejanos para novos 
locais. 

12 Ver obras de Nazaré, Lopes Graça, Ernesto de Oliveira e Padre Marvão
13 Lopes Graça, Fernando (1946) escreveria que as modas “constituem um verdadeiro quebra-cabeças para 

quem tiver a veleidade de as anotar exactamente”
14 Manuel Nunes (1899-1902), Elvira Monteiro (1902) José Leite Vasconcelos (1888) César das Neves e Gual-

dino Campos (1893-1898), PF Thomaz (1918), revista “A Tradição” (1899 – 1904), “Lusitana” e “Águia” 
(finais século XIX, início século XX).
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Cantam homens e mulheres. Em 1902 Dias Nunes descreve os cantos corais “na via pública”, entoados 
por homens e mulheres em conjunto (os “descantes”)15. Vários informantes referem o canto entre 
homens e mulheres, no seio do lar, nas festas e nos bailes, nos trabalhos rurais e na deslocação entre 
estes e a casa. “Não dizia só canta mulher, só canta homem”, refere Ana Mestre (ex-elemento de um 
grupo feminino extinto de Pedrógão do Alentejo, dedicada à recolha de tradições orais). Júlia Ferro 
(Grupo Coral de Odemira) relembra: “aqui na minha casa todos cantávamos. Na casa dos meus avós 
todos cantavam, faziam um grupo, porque cantava a minha avó e o meu avô e cantava o meu pai, tios 
e tias, tudo cantava muito bem (…) Da parte de baixo estava um casal que também tinha muitos filhos, 
sete ou oito filhos, e eles e o pai tudo cantava”. Nos bailes “cantávamos 40 ou 50 letras – à namorada, 
os amores acabados e concebidos… – e depois íamos à moda que era a letra com que foi feita a 
moda. E depois dali a gente cantava as letras que queria. Fazíamos versos à namorada, elas faziam à 
gente. Depois cantávamos o resquebre da moda”, explica José Carlos Castro (Grupo Coral Amigos do 
Barreiro). Na infância, da sua casa em Beja, Joaquim Soares (Cantares de Évora) observava os ranchos 
de trabalhadores rurais: “Vinham de madrugada, começavam-se a ouvir ao longe a cantar e era um 
colorido sonoro que incluía homens e mulheres e por vezes miúdos que vinham agarrados aos pais”.

Hoje o espectador comum identifica imediatamente o alentejano com o grupo coral mas os mais antigos 
grupos que ainda hoje estão no activo datam apenas dos anos 20 do século XX16. Todos estes grupos se 
constituíram unicamente com elementos masculinos17. Até aí o Cante sobrevivera numa esfera informal, 
passando entre gerações e entoado por homens e mulheres.

É provável que alguns dos primeiros grupos obedecessem a uma necessidade sentida durante 
a ditadura militar (1926 - 1933) e posteriormente o Estado Novo – regime político autocrático entre 
1933 e 1974 – de “consolidação da ideia de nação em Portugal” (João Soeiro de Carvalho, 1996)18. 
Alguns grupos foram promovidos através de instituições nacionais. O primeiro grupo de Aljustrel foi 
fundado no Sindicato Mineiro (“as pessoas antigamente quando trabalhavam na mina eram obrigados 
a ser do sindicato”, como conta um elemento do grupo); os grupos de Serpa, Amareleja e Reguengos 
de Monsaraz fundados no seio de Casas do Povo; o grupo de Alcáçovas é fruto da criação de nova 
colectividade dirigida aos trabalhadores rurais e o grupo de Peroguarda apresentou-se no Concurso 
da “Aldeia mais portuguesa”, tendo, na sua opinião, contribuído para a eleição de Peroguarda como a 
“Aldeia mais portuguesa do Baixo Alentejo”. Desta época datam também a organização de festivais e 
concursos em que os grupos eram chamados a participar. José Roque, dos Ceifeiros de Cuba, conta 
como o traje etnográfico “aparece quase como uma obrigação para poder participar em determinado 
momento num espectáculo” da Casa do Alentejo. E foi esta a motivação para o grupo, até ao momento 
Grupo de Cantadores de Cuba, adoptar um traje de ceifeiro, mudando assim a sua denominação. 
Pretendia-se controlar o que era cantado, suprimir o canto espontâneo e informal passível de promover 
contestação. Muitos são os nossos informantes que relatam como a Guarda se deslocava às tabernas 
e aos lares para impedir o canto informal e fazer calar esses cantadores.

É neste contexto que a mulher se vê arredada do Cante e da sua prática formal. A mulher continua a 
ser referenciada, mas apenas em grupos informais. Como Lopes-Graça e Giacometti (1981) diriam, a 
polifonia alentejana “é de uso quase exclusivo dos homens”, excepção feita a “certas modas alentejanas 
de trabalho, que admitem, respectivamente, vozes masculinas e femininas” (logo, canto informal). E 
à medida que o cante informal vai entrando em declínio dada a falência dos meios tradicionais de 
transmissão do saber – em que os portadores da tradição transmitem os seus conhecimentos às 
gerações futuras – e as mudanças operadas nas formas de lazer e sociabilidade, o cante em grupo, e 
consequentemente os grupos corais, assumem particular importância no universo do Cante. A mulher 
é ainda mais marginalizada. Para quem esqueceu que os grupos corais são “inovações” do início do 
século XX e neles viu o veículo por excelência do Cante, o passado a copiar, a mulher não canta e o que 
hoje é uma evidencia para a maioria – a mulher sempre cantou – foi durante muitos anos negado por 

15 “Quasi exclusivos dos trabalhadores ruraes”, “todos vestidos com os seus garridos trajos campesinos”. “Essa 
pobre e soffredora gente (…) encontra no canto coral como que um doce lenitivo”. “Os grupos de cantadores 
attingem ás vezes enormes proporções”. “Não é raro que os grupos reúnam tresentas e quatrocentas pessoas, 
d’ambos os sexos”.

16 Grupo Coral do Sindicato dos Mineiros de Aljustrel (1926) Grupo Coral Guadiana de Mértola (1927) Grupo 
Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa (1928) Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de S. Bento 
(1929). O grupo coral mais antigo fora dos limites geográficos do Alentejo ainda no activo foi fundado em 
1950: Grupo Coral Alentejano da Sociedade Filarmónica Recreio Artístico da Amadora.

17 A única excepção, durante muitas décadas, seria o Grupo Coral e Etnográfico “Alma Alentejana” de Peroguar-
da, grupo misto fundado em 1936.

18 Segundo o autor “a utilização da música como símbolo do nacionalismo em Portugal atingiu o seu auge du-
rante o período de vigência do (…) Estado Novo, idealizado e concretizado por António de Oliveira Salazar 
entre os anos de 1926 e 1959”. Este nacionalismo “promove o anonimato e recusa o individualismo em prol 
do mito do esforço e da criação colectivos”.
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quem atribuiu aos grupos corais o estatuto de portadores únicos da expressão do cante: se nos grupos 
nunca houve mulheres, então é porque a mulher não tem lugar nele.

À ausência da mulher nos grupos formais não é alheia a visão que no princípio do século XX estabelecia 
o papel da mulher. Um exemplo elucidativo pode ser encontrado num dos cartazes de propaganda 
política de 1938 intitulados “A Lição de Salazar19”. O último destes, “Deus, Pátria, Família: a Trilogia da 
Educação Nacional”, espelha exemplarmente o que se pretendia da mulher. Na gravura, o homem – 
pai, chefe de família – chega do seu trabalho rural, sendo recebido entusiasticamente pelos seus filhos, 
estando a mulher ocupada nos seus afazeres domésticos20. O homem movimentava-se no exterior, a 
mulher estaria confinada ao lar. A mulher não tinha acesso, por exemplo, a espaços de lazer como as 
“vendas” (ou tabernas), exclusivamente masculinos e onde o Cante imperava. Marvão (1987) escrevia: 
“Toda a gente o sabia cantar [Cante], novos e velhos, homens e mulheres. Era um património comum a 
todos os alentejanos. No entanto a sociedade de então com as suas mais que justas exigências morais, 
na defesa da mulher e da sua dignidade, só em certas circunstâncias permitia que esta se juntasse 
aos homens para cantar, em grupo, como nos «Balhos», nos «mastros», na igreja ou nas romarias”. E 
não deixa de afirmar: “Mas o cante alentejano é um cante quase exclusivo dos homens (…) O cante 
alentejano é um cante viril próprio de personalidade fortes”. 

De notar ainda que a formalização de grupos corais não só arredou a mulher do Cante, trazendo mudanças 
na prática musical em si mesma (no que pode ser entendido como uma ruptura e um distanciamento face 
à prática corrente até à data) como diluiu outras práticas musicais locais e inclusivamente repertórios que 
não cabiam no seu apertado crivo. Estes vêm acrescentar à prática do Cante a noção de espectáculo, 
um espectáculo no qual, por décadas, a mulher não participou… até 1979.

1979: Grupo Coral Feminino “Flores de 
Primavera” de Ervidel
O Cante Alentejano teria de esperar alguns anos para observar a disseminação dos grupos corais um 
pouco por toda a parte em que encontramos alentejanos (e mesmo até em locais em que eles não 
estão presentes…). Após a revolução de 25 de Abril21 surgem uma série de grupos corais um pouco por 
toda a parte (provavelmente uma centena de grupos entre 1974 e o final da década seguinte). Com a 
decadência da agricultura manual e a consequente migração dos alentejanos, os grupos corais cruzam 
os limites do Alentejo. Dos antigos grupos muitos herdam a preocupação etnográfica e quase todos o 
esquema formal de apresentação das modas. Algumas décadas após a sua “invenção” observa-se um 
fenómeno de localismo e cada terra, cada freguesia quer ter o seu grupo. 

Em 1979 o Cante, não sendo propriedade masculina, continua a ser veiculado por grupos corais 
masculinos. Neste ano, um grupo de mulheres de Ervidel desloca-se nas “galérias” a uma manifestação 
em Baleizão. Como sempre, vão cantando pelo caminho. Com elas vai o Senhor Amaro22, que lhes 
lança um desafio: “ó moças e então se a gente fundasse um grupo?”. A primeira reacção foi negativa, 
de estranheza: “Fundar um grupo de mulheres? Ah, isso é uma grande crítica, que isso é só grupo de 
homens não é de mulheres”. À insistência de Amaro um grupo de mulheres acede23 e posteriormente 
gravam uma moda. O resultado agrada: “ele achou jeito” e as mulheres angariam novos elementos. “A 
gente gostava de cantar e cantávamos no campo”. Antes da formação do grupo cantavam informalmente 
nos mastros, nos bailes de roda, na rua. “Juntávamos um grupo de mulheres e cantávamos aí numa 
esquina qualquer”, o que gerava algumas críticas. Mas “a gente não se importava”. “Levávamos a vida 
a cantar”.

A primeira actuação enquanto grupo, a 18 de Maio de 1979, levou-as até Alfundão. Na segunda, em 
Porto Brandão, tiveram que pernoitar fora de casa. Alguns maridos acompanharam-nas. Cantavam o 
mesmo que os grupos corais masculinos, muitas modas que surgiram pós-revolução e algumas modas 
do campo. Em convívio com os grupos corais masculinos foram sempre bem recebidas, o que contrasta 
com a recepção que tiveram na sua terra de origem.

19 Salazar, Presidente do Conselho de Ministros, entre 1932 e 1968, instituidor do Estado Novo
20 No livro da Primeira Classe uma das lições era “A dona de casa”: “Emilita é muito esperta e desembaraçada, e 

gosta de ajudar a mãe. - Minha mãe: já sei varrer a cozinha, arrumar as cadeiras e limpar o pó. Deixe-me pôr 
hoje a mesa para o jantar. - Está bem, minha filha. Quando fores grande, hás-de ser boa dona de casa”.

21 Ou “Revolução dos Cravos”, marca a transição para o regime democrático.
22 Amaro António Rosa Santana, antigo cantador num grupo coral de Ervidel à data já extinto e primeiro 

ensaiador do grupo.
23 Emília Neves, Natividade Constantino e Maria Pereira Rodrigues são consideradas, juntamente com Amaro 

Santana, as fundadoras do grupo.



02Sónia Moreira Cabeça and José Rodrigues dos Santos

35 •

Com elementos naturais de Ervidel, de “20 e tal, quase 30 [anos], gente nova” e casadas, a reacção não 
se fez esperar: a mulher “tinha que tratar dos filhos, tinha que fazer o comer”, “daí as críticas”. “Nessa 
altura eram os nossos que reagiam mal e era as pessoas que reagiam mal, as de fora também”, diz 
Antónia Crispim. Até as outras mulheres “não achavam jeito”. A aceitação veio mais tarde, “revirou-se 
assim quando houveram mais grupos”. “O primeiro [grupo coral feminino] levou ali em forte”; “foi a gente 
que deu o 1º passo. E a seguir vieram os outros”. O orgulho dos seus elementos no seu grupo precursor 
é notório. Foi “uma grande batalha”, “com tanta crítica que a gente apanha, famas de tudo…”, refere 
Maria Teresa, actual presidente. 

Ao longo dos anos outros grupos lhe sucedem. Primeiro em Castro Verde, depois nas Alcáçovas. “As 
primeiras levam sempre mais, as segundas já nem tanto”. Quando surgiram novos grupos femininos, 
“assim já aceitaram”. Para uma reportagem de uma televisão nacional em 2009, Maria Baião, elemento 
do Grupo Coral e Etnográfico Feminino “As Camponesas de Castro Verde” (segundo grupo coral 
feminino a surgir, em 1984) explica que “este coro foi uma maneira de mostrar aos homens que as 
mulheres também têm de ser livres”. “Nem todos os homens consentiram”, “foi uma grande luta”.

Mas só no final do século XX e princípios do século XXI se observa a proliferação destes grupos 
femininos. Pedreira (2009) refere que “um inventário realizado em 1999 pelo Instituto de Etnomusicologia 
de Lisboa dava conta da existência de 214 grupos de cante alentejano activos no País. Desses, 12 
eram mistos, oito femininos, sete infantis e os restantes masculinos”. Por esta altura muitos grupos 
femininos davam os primeiros passos (não estando, portanto, ainda referenciados). A mulher era ainda 
um elemento minoritário. Sendo impossível referenciar todos os grupos com precisão cirúrgica24, é 
no entanto possível determinar que na viragem do século, entre 1995 e 2005, foram fundados pelo 
menos 25 grupos corais femininos que ainda hoje se mantêm no activo. Nos últimos anos (desde 2006) 
surgiram pelo menos 11. O número de grupos femininos, ascende hoje, a mais de meia centena. Na 
fundação de grupos femininos esteve como origem, muitas vezes, a pergunta: se os homens cantam 
em grupos formais, porque não as mulheres? Esta questão foi gradualmente substituída por outra – 
se as outras têm grupo porque não nós? – e muitos grupos femininos fundam-se igualmente local e 
endogenamente. Como explica João Ramos, responsável do Grupo Coral Feminino da ADASA – Santo 
Amador (Moura), “foi também uma forma de encontrar um espaço alternativo para as mulheres porque 
nestes sítios pequeninos há sempre um espaço que é dos homens, onde os homens podem sair, onde 
podem conviver, que é a taberna. Mas é um espaço vedado às mulheres. As mulheres não têm”. 

Muitos destes novos grupos femininos vêm resgatar algumas outras tradições locais. Grupos de 
mulheres apresentam modas que escapavam ao crivo dos grupos corais masculinos (como algumas 
modas de trabalho, baile e religiosas) e envolvem-se no resgate de outras tradições alentejanas como 
os mastros, o carnaval, o canto das almas, as comadres, as modas dançadas, etc. Este resgate de 
modas e tradições que entretanto tinham sido relegadas para um segundo plano (e portanto cedidas 
ao canto individual ou não formal), que foi primeiramente empreendido pelas mulheres, é hoje em dia 
uma preocupação de vários grupos que introduzem no seu repertório o cante ao menino, os reis e as 
janeiras, ampliando assim a tradição musical que pretendem manter e deixar às gerações futuras25. Mas 
ainda assim, regra geral, os grupos corais femininos têm tendência a desenvolver mais actividades que 
os grupos corais masculinos. Enquanto a maioria destes últimos apresenta o seu repertório “tradicional”, 
as mulheres trazem modas esquecidas, recriam tradições há muito abandonadas, dançam, participam 
nos desfiles de Carnaval, etc. Em Pedrógão, as mulheres remexiam os baús das suas mães e avós 
procurando outros trajes e indumentárias a expor aos demais; em Santa Vitória recria-se a tradição 
das “Maias”; em Moura o grupo (“Brisas do Guadiana”) concebe um espectáculo designado “prata da 
casa” onde apresentam um espectáculo de variedades; em Malavado, as “Ceifeiras” aliam as modas 
aos gestos próprios do trabalho rural. “Os homens é para cantarem e depois é o café mas muitas outras 
coisas não gostam muito de participar, tirando uma coisa ou outra. E as mulheres já são diferentes. Eu 
penso que as mulheres têm mais aptidão para estas coisas, para se divertirem e para organizarem estas 
coisas”, diz Lídia Rosado (Grupo Coral Feminino “Flores de Abril” de Granja).

Colaço Guerreiro (2005) explica a diferença de repertórios pela existência de dois tipos de modas: as 
cantadas nos trabalhos rurais por homens e mulheres e as entretanto criadas para servir aos grupos 
corais (mais pesadas). Enquanto as primeiras eram entoadas no canto informal quotidiano (e entretanto 
esquecidas pelos grupos corais até as mulheres neles entrarem), as segundas impuseram-se aquando 
da fundação dos grupos corais masculinos. Por isso “devem os Grupos Corais femininos cantar as 
modas que se adaptam à natureza das suas vozes e deixarem aos homens as tais modas do segundo 

24 O universo dos grupos corais está em constante mutação, observando-se o desaparecimento de vários gru-
pos nos últimos anos, mas também o surgimento de novos grupos, a fusão entre alguns, o recrutamento 
de elementos femininos em grupos masculinos e vice-versa, inactividades temporárias, etc., que invalidam 
qualquer número mais preciso.

25 Organizam-se, a par dos encontros de grupos tradicionais (desfiles e actuações em palco que entretanto 
deixaram de incluir concursos), eventos dedicados a este novo repertório.
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tipo que alguns mestres fizeram para serem cantadas exclusivamente por eles, fora do trabalho, dentro 
dos seus Grupos, depois da sua estruturação como corais”, concluiu. O que observamos, porém, é 
que estas ditas modas pesadas constam igualmente dos repertórios femininos, muitos deles também 
ensaiados por mestres e com modas originais. O facto de todo este repertório ter estado inacessível 
às mulheres durante décadas (porque elas não participavam nos grupos), não impediu que, apesar de 
algumas vozes contrárias, estas tenham sido adoptadas por quem entendeu que tais modas teriam sido 
exclusivamente criadas para os grupos corais e não exclusivamente criadas para os homens.

Na viragem do século estes grupos de mulheres que cantam em grupos corais foram entendidos como 
um novo fôlego para um Cante Alentejano que se encontrava envelhecido, ameaçado pelo decréscimo de 
grupos corais e de número de cantadores por grupo. Para alguns, os grupos corais femininos devolviam 
a voz à mulher, reconhecendo-lhe a devida importância e repondo a “verdade” do Cante. Mas para 
alguns, o papel da mulher no cante continua a ser entendido como um espaço reservado, diferenciado: 
dizer que a mulher tem o seu lugar no Cante não é o mesmo que dizer que a mulher tem lugar nos 
grupos. Para estes, a mulher não se deveria organizar em grupos em que, de acordo com a tradição, não 
tinha lugar (ignorando provavelmente que os grupos corais masculinos são eles próprios uma inovação 
relativamente recente). Cantar em conjunto soa mal, há que fazer a distinção de repertórios…

Aceitação e resistência
“As mulheres não podiam relacionar-se, colectivamente, com o cante fora do trabalho e por isso, 
quando o trabalho nos campos acabou, calaram-se as vozes femininas que com tanto fervor e 
sentimento o tinham interpretado. E bastaram apenas duas ou três décadas para se esquecer o papel 
e a importância das vozes femininas no cante. Da memória apagaram-se os cantes vibrantes das 
ceifeiras e das mondadeiras e já se insinuava, já se dizia, já se afirmava que o Cante Alentejano não era 
para mulheres”, afirma Guerreiro (2005). Esta atitude perante a inclusão das mulheres em grupos tem 
vindo a ser reprimida mas hoje encontram-se novos argumentos quer para recusar a igualdade entre 
grupos corais femininos e masculinos, quer para declinar a existência de grupos corais mistos. Entre a 
aceitação e a recusa, há quem pretenda colocar a mulher num espaço diferenciado, exclusivo e distinto 
do masculino, pois estes grupos femininos não são iguais. 

“Desde o início temos homens e mulheres a cantar porque essa é a verdade. A única verdade do 
cancioneiro tradicional é homens e mulheres a cantarem em conjunto”, diz Joaquim Soares, mestre do 
Cantares de Évora – Coral etnográfico, misto desde a sua fundação em 1979. Mas, para alguns, cantar 
em conjunto soa mal: “há mulheres a cantar muito bem também mas só que aqui nos grupos corais eu 
não sou muito defensor da mistura de vozes (…) Em uníssono, à mesma voz, o timbre da mulher como 
que desafina logo à partida a voz dos baixos e obriga-me a tonalidades dos temas em que estes depois 
perdem beleza”, diz Tolentino Cabo (Grupo de Cante Tradicional “Os Almocreves”). “Gosto muito de as 
ouvir cantar, adoro ouvir um grupo feminino mas misturado não. Por várias coisas. Temos aí exemplos 
(…) têm lá quatro ou cinco mulheres e o alto tem dificuldade por causa do som da mulher. Depois elas 
não sabem controlar, por vezes não sabem controlar, vão atrás”, corrobora José Morais (Casa do Povo 
de Reguengos de Monsaraz).

Por outro lado, argumentam, “a mulher tem um timbre de voz de uma maneira, há modas lindas para elas. 
E o grupo coral do homem tem outras que são mesmo feitas para ele, que as mulheres não conseguem 
lá chegar de maneira nenhuma” (José Morais). Concorda, pois, com Colaço Guerreiro: a mulher não 
deve cantar o mesmo que o homem e há que fazer a distinção de repertórios. Joaquim Leandro Grosso 
(mais conhecido por Mestre Minuto), mestre de um grupo coral masculino e de um grupo coral feminino, 
também: “Há modas que estão mais próprias para as mulheres, há modas que estão mais próprias 
para os homens”. “Muita gente não faz essa definição que eu faço porque eu percebo e sei o que estou 
fazendo”. “Quando eu faço modas para as senhoras é sempre assim de outra maneira”. Curiosamente, 
no seu grupo coral “masculino” estão incluídas três mulheres. Quando Mestre Minuto decidiu, em 1999, 
acolher um grupo feminino na Casa do Povo da Amareleja e tornar-se seu ensaiador, “os homens não 
as queriam cá. Havia aí três ou quatro homens [que] não queriam o grupo das mulheres”. Prevendo 
futuros desentendimentos resolveu falar com as mulheres: “’Primeiro vão fazer uma coisa. Vão dizer 
aos vossos maridos para onde vêm cantar’. Porque as mulheres antigamente, a gente sabe, eram 
objecto de brincadeira, não podiam sair de casa… os maridos… e havia aquele ciúme, aquela coisa. 
A gente até, encontrar uma mulher assim num café, começava logo a olhar como se ela fosse assim 
mal comportada”. “Salazar deixou-nos um bocado – muito – atrasados, principalmente as mulheres”, 
lamenta. É “a deixa que lhes deixou o Salazar, que queria aquela coisa mesquinha. A mulher é um ser 
como um homem”.

A atitude de recusa funda-se igualmente no papel que é atribuído à mulher, a mãe, a esposa. A 
“condenação” da mulher cantadora é ainda hoje observada em alguns meios rurais pequenos, como 
refere Ana Marques (Grupo Coral Feminino “As Papoilas” de Santo Aleixo da Restauração), que sente 
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a crítica de alguns conterrâneos, homens e mulheres. É um facto que, longe de esta discriminação ser 
feita unicamente pelos homens, ela é muitas vezes feita pelas demais mulheres. “Há pessoas, mesmo 
das nossas idades, que não vão porque têm vergonha e outras porque têm os maridos que não as 
deixam. A gente, os nossos maridos não nos estorvam (…) E se estorvassem ganhavam as mesmas”. 
A mulher que sai de casa para cantar nem sempre é bem vista. Para Maria José Barriga (2009) “é o 
próprio circuito feminino que ainda coloca muitos obstáculos a essa presença”. As críticas partem “da 
vizinha do lado, da tia, da amiga”. 

José Joaquim Oliveira (Grupo Coral Etnográfico do Ateneu Mourense) recusa a inclusão de mulheres 
argumentando que se tratam de dois cantes diferentes. O cante dos grupos corais, “o cante em si, o 
cante à capela, é um cante diferente. É um cante diferente no aspecto da sua apresentação, como ele 
é exposto e como ele é depois interpretado”. “Requer um estudo das vozes, enquadramento das vozes, 
requer uma melodia completamente diferente, uma tonalidade completamente diferente e que faz com 
que o cante alentejano, o genuíno cante alentejano de grupos corais, era cantado só por homens. Se 
a gente for a ver, a mulher não participava nos cantes, tirando um ou outro bailarico ou outra moda que 
era mais ritmada. De resto nunca participavam mulheres. Portanto é um tom muito grave, muito cheio (a 
gente chama ‘o cheio’ àquele tom grave, característica mesmo genuína do cante alentejano). De onde 
é que vem? Desde que começou o homem, depois de trabalhar, juntava-se nas tabernas e aí começou 
de facto… Começar um copinho, começar a cantar e a tentar corrigir-se uns aos outros e a haver 
aquele cante espontâneo das tabernas”. Por isso mesmo, as tabernas seriam os locais privilegiados 
desse “cante diferente”, de onde saíram os homens para os grupos corais. A mulher não tinha lugar na 
taberna, portanto não é portadora do “genuíno cante”. Mas para Guerreiro (2005) “podemos eleger as 
mondas e as ceifas como as escolas por excelência da moda alentejana. Por isso, sabendo que eram 
os homens, as mulheres e as crianças quem trabalhava nas ditas fainas, sabemos também, que eram 
eles quem desde sempre e indistintamente, interpretava a moda, integrando-a como factor transversal 
ao seu labor”.

Como Mário Feliciano (Grupo de Cantares da ARIVNM) observa “infelizmente ainda existe alguma 
relutância (…) em misturar grupos que tenham mulheres e homens”. “Antigamente as coisas eram 
assim, as pessoas nos bailaricos cantavam homens e mulheres, dançavam homens e mulheres, 
portanto, cantavam as mesmas modas e as coisas funcionavam. Porque é que não hão-de funcionar 
agora? O que é que se passa? Qual é a mudança que houve, que tipo de mudança é que houve na 
mentalidade das pessoas…?”. Apesar desta evidência, nem sempre é aceite a inclusão da mulher em 
grupos outrora masculinos. José Sobral (Grupo Coral de Vila Nova de Milfontes) argumenta que “não é 
questão de que não se goste das mulheres”, mas “as senhoras têm uma voz que abafa as dos homens, 
que é o mais fino. E então ouve-se mais, a do homem ouve-se menos. E há elementos que não, que 
se sentem, não é inferiorizados mas, quer dizer, não se sentem bem porque não ouvem a voz deles”. 

José Feliciano, do mesmo grupo, explica que a inclusão de mulheres significa a perda de uma esfera 
de sociabilidade em que os homens estão mais libertos, em que podem “beber os seus copos e fazer 
os seus floreados” sem ter a sua “pele.” (“a minha pele é a minha mulher”) por perto; uma liberdade 
só possível caso não haja uma disciplina rigorosa dentro do grupo: a uma chamada de atenção “o 
homem parece que foi transportado outra vez para casa”. Esse espaço é satisfatoriamente respeitado 
no Grupo Coral Misto “Alma Nova” de Ferreira do Alentejo (inicialmente grupo feminino), o que é notório 
observando o lugar que homens e mulheres ocupam nos momentos que antecedem o ensaio na sua 
sede: as mulheres juntam-se na sala a conversar; os homens fazem o mesmo do lado de fora da 
porta. Manuel Cansado, pela sua experiência, julga ser “mais vantajoso” ensaiar mulheres. “A gente 
sabe como é que são os homens. Os homens, há muitos deles que gostam de uns copos, vinho”. “Nas 
mulheres isso não acontece (…) Refilam umas com as outras mas comigo não. Elas comigo não”. 
Talvez por isso alguns grupos femininos optem por ensaiadores masculinos exteriores ao grupo. A isto 
acresce o facto de, dado que as mulheres estiveram arredadas do Cante formal por várias décadas, não 
existirem mulheres com a experiência e maestria dos homens no seio dos grupos.

Grupo misto, um novo desafio
Hoje encontramos grupos um pouco por toda a parte em que encontramos alentejanos (e mesmo até 
em locais em que eles não estão presentes…). Observa-se hoje um fenómeno de localismo e cada 
terra, cada freguesia quer ter o seu grupo. Não é estranho pois que muitos grupos justifiquem a sua 
formação pela ausência de um grupo na sua localidade quando noutras da região estes já existem. As 
tradições locais assumem particular importância para os grupos, que pretendem cantar a sua terra, as 
suas cantigas e modas e constituir-se endogenamente. 

Após um primeiro período em que o cante formal esteve vedado às mulheres, surgiram vários grupos 
femininos, gradualmente aceites pelos demais grupos. Hoje um novo fenómeno toma o seu lugar: a 
criação de grupos mistos. Alguns grupos constituíram-se deliberadamente enquanto grupos corais 
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mistos mas actualmente eles são, sobretudo, fruto da situação que se observa no Cante Alentejano: 
se por um lado existem cada vez mais grupos, por outro, as condições em que estes subsistem estão 
cada vez mais deterioradas e à medida que nas suas fileiras os grupos envelhecem e o número de 
cantadores por grupos decresce – tornando-se uma ameaça à sobrevivência de alguns grupos – novas 
estratégias têm que ser adoptadas. 

O acréscimo de número de grupos corais e a inclusão de novos repertórios trouxe um novo fôlego ao 
Cante alentejano mas não o suficiente para que, na ausência de outros veículos de transmissão da 
tradição, este chegasse às gerações futuras. Há cada vez mais grupos que sentem necessidade de 
fazer um recrutamento mais activo e procuram igualmente cantadores fora das suas terras. Surgem 
novos grupos mistos, fruto destas continências: grupos outrora masculinos recrutam mulheres (como 
o Grupo Coral “Os Trabalhadores” de Montoito e o Grupo Coral da Casa do Povo de Santo Aleixo da 
Restauração) e mulheres recrutam homens (como o Grupo Coral Feminino de Mombeja e o Grupo Coral 
Feminino “Alma Nova” de Ferreira do Alentejo), já se tendo assistido à junção de grupos (em Figueira 
dos Cavaleiros, os grupos corais masculino e feminino juntaram-se para dar origem ao novo Grupo 
Coral Misto).

A continuidade dos grupos passa muitas vezes por criar estas alianças. “As pessoas vão saindo. Já não 
tínhamos homens suficientes (…) então arranjaram-se quatro ou cinco mulheres (…) A gente aceitou. 
Para isto continuar tinha que ser assim”, explica Alexandre Paulino (Grupo Coral da Sociedade União 
Perolivense). Do mesmo modo, as mulheres dispõem-se a aceitar homens nas suas fileiras.

A fusão de grupos, porém, implica na maioria das vezes a perda do estatuto de solista para a mulher. 
Quando homens e mulheres cantam em grupos corais mistos, é geralmente o homem que assume o 
papel de alto ou ponto, cantando a mulher no coro. 

Homens e mulheres cantam hoje novamente em conjunto, em prol do bem comum: a salvaguarda do 
Cante Alentejano.
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The role of rural women in folk literature

Papel da mulher rural na literatura popular
Isaac Alonso Estraviz – Universidade de Vigo – estraviz@agal-gz.org

ABSTRACT
This is a research paper on the role of rural women in folk literature. In this particular case, it is about 
women in the municipalities of Trasmiras and Qualedro. The author tries to convey an idea of how village 
life was in the past and how the entertainment of village folk consisted in devoting themselves to literary 
creation, either reciting or singing texts from outside and at other times creating literary challenges, 
nursery stories, etc. Men, young men and women, and even children, took part in this activity, but the 
most important role was that of women, who were able to retain and preserve these narratives. Not 
forgetting the role of the whole human community, the author therefore wishes to highlight the role of 
women corresponding to the reality he witnessed. The aim is not a thorough exercise of what women 
did, but to highlight the main line of this type of literature, which is not exhaustive either: otherwise this 
exercise would have to extend to many pages, especially if one tried to present all the material. This is, 
therefore, a brief sample.

RESUMO
Trata-se de um trabalho de investigação sobre o papel que desempenhou a mulher rural na literatura 
popular. Neste caso concreto, trata-se de umas mulheres dos concelhos de Trasmiras e Qualedro. O 
autor procura dar uma ideia de como era a vida nas aldeias em tempos passados e como a diversão 
das gentes aldeãs consistia na entrega ao nobre ofício da criação literária, quer recitando ou cantando 
textos vindos de fora e outras vezes criando desafios, lengalengas... Neste farejo intervinham homens, 
moços e moças e mesmo crianças, mas o rol mais importante foi o das mulheres que souberam reterem 
e conservarem esses textos. Por isso não esquecendo o papel de toda uma comunidade humana, o 
autor quer salientar o rol da mulher que responde à realidade por ele constatada. O que se pretende 
não é um trabalho exaustivo do que fez a mulher, senão salientar uma linha predominante neste tipo de 
literatura, o que tampouco é exaustivo, pois do contrário este trabalho teria que ocupar muitas páginas, 
sobretudo se se intentasse mostrar todo o material. É, pois, uma breve mostra.

A vida na aldeia dantes
Nos meus tempos de rapaz as mulheres faziam os mesmos trabalhos que os homens, sobretudo 
aquelas que tinham os homens no estrangeiro. Começavam a trabalhar na casa, rapazas e rapazes, 
com cinco-seis anos. Aos seis já iam e íamos com o gado para o monte e colaborávamos em todo o 
demais. Com seis anos já disse eu: “quem não trabalha que não coma”. Escolas havia poucas. A maioria 
são dos anos 50 para adiante. Muitas rapazas não frequentavam as mesmas. As mulheres cozinhavam, 
lavavam a roupa nos rios ou em tanques, passavam a ferro e trabalhavam nas leiras. 

Mas tanto as mulheres como os homens que levavam uma vida muito dura, eram pessoas alegres 
e sabiam trabalhar e divertir-se. Quando acontecia alguma desgraça compartia-se tudo. Uma das 
diversões que quase já não existe, era reunir-se no eiró da aldeia, debaixo de uma árvore, ou nas 
escaleiras de uma casa, a contarem contos, cantarem cantigas a desafio, jogar com adivinhas. Entravam 
em jogo todas as atividades literárias. Umas vezes estas atividades literárias organizavam-se entre a 
gente do lugar e outras reuniam-se pessoas das aldeias vizinhas, organizando serões que interrompiam 
a rotina do dia-a-dia.

Na recolha de material, encontrei-me com homens de grande memória, capazes de lerem uma ou duas 
vezes uma copla de cegos e decorá-la para toda a vida, ou homens que ouviam um discurso ou sermão 
e serem capazes de repetir de pê a pá, tintim por tintim, como se diz na minha aldeia, o que ouviram. 
Entre eles meu irmão Manolo.
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Mas o que me estranhou mais foi comprovar que as melhores fontes para recolher a literatura popular, 
recitada ou cantada, eram as mulheres, quer soubessem ler quer não. Ficou-me muito gravada a 
imagem de Hortensia Seara Joga, analfabeta, de Trasmiras, com 94 anos, que morreu em outubro de 
1999 com 98. Não podia andar, arrastava as pernas para subir e descer as escaleiras. Fora costureira. 
Desta senhora recolhi muito material, a maioria em castelhano ou em castelhano misturado de 
palavras e expressões galegas. Outras em galego. Repetia sempre as cousas igual. No romance “A 
Moça Louçã” notava que empregava mal uma palavra. Voltei um ano depois e repetiu-me o mesmo: 
“En el pueblo de Salamanca hay una moza luzcana...” O luzcana por lozana morreu com ela. Eram 
mulheres com uma memória portentosa. Guadalupe Álvarez Suárez, da Gironda, de 83 anos tinha tal 
memória que era capaz de ler uma só vez uma folha de jornal e repeti-la tintim por tintim. De Antónia 
Pousa Sanmamed recolhi muito material de todo tipo. Mais tarde ao lerem num cancioneiro que se 
editou em Ourense em que apareciam cantares seus, o diretor da Banda da Deputação, foi ter com 
ela e publicou um cancioneiro com todo o material que ela sabia. No recitado podiam às vezes alternar 
homens ou mulheres, no canto eram elas que ganhavam, quer sós, quer acompanhadas por outra 
ou outras.

Polas 41 aldeias por onde andei durante sete anos, fui recolhendo de mulheres Cnormalmente reunidas 
em gruposC bastante material de todo tipo. Alguns materiais havia já uns vinte anos que não cantavam 
ou recitavam. Todos diziam que dantes era diferente e falavam desses encontros com grande admiração. 
Um mesmo texto recolhi-o com diferentes variantes dentro da mesma aldeia, pois nem toda a gente 
tinha a mesma memória. Além disso, passaram anos. Comparando todas essas variantes pode-se 
chegar ao texto genuino.

E já que estamos a falar do papel da mulher na literatura popular, vamos deter-nos um pouco a definir 
o que entendemos por este tipo de literatura. 

Literatura popular
Literatura popular é aquela que é conhecida e repetida polo povo, de avós a pais e de pais a filhos, 
sem ter notícia de quem foi o autor ou autores dessa literatura. O povo-coletividade não cria. A criação 
é obra de uma pessoa desse povo que soube assimilar profundamente o sentir desse povo e exprimi-lo 
mediante uma das formas existentes: adivinha, conto, fábula, poesia... O autor pode ser uma pessoa 
erudita mas com tais características que o seu produto seja assumido polo povo como seu. É frequente 
que o povo modifique os textos, como lhe aconteceu a Curros Henríquez com “Uma noite no Jardim 
sentada” que o povo passou a “Uma noite na eira do trigo”.Pode ser uma literatura criada dentro do 
território ou vinda de fora, como no nosso caso aconteceu com os romances, cuja maioria foi importada 
de Castela e Leão, o mesmo que lhe aconteceu a Portugal. O maior caudal de romances portugueses 
estão situados em Tras-os-Montes.

A literatura popular é oral (pola sua transmissão), anónima (polo seu autor), tradicional (pola sua 
forma), natural (pola sua expressão sem retórica). O ser oral não quer dizer que algum dia não tenha 
sido escrita; o ser anónima não quer dizer que não tenha autor individual; o ser tradicional quer 
dizer que se acomode a formas herdadas dos antigos; o ser natural quer dizer que não estão refeitas 
segundo modelos aprendidos na escola.

Que géneros abrange a literatura popular? A literatura popular abrange os mais diversos géneros. 
Em princípio, tudo aquilo que é contado, cantado, recitado ou dito polo povo, porque responde aos seus 
mais íntimos sentimentos e transmite uma doutrina que vem do passado e ainda tem vigência para o 
futuro.

Conto. O conto é um dos géneros literários que mais se tem estudado. Foi estudado desde todos 
os pontos de vista: literário, psicológico, morfológico estrutural, psicanalítico. E é também o que tem 
levantado mais discussões. Não podemos ignorar a sua complexidade e riqueza de variantes formais. 
Foi também o que mais se tentou especificar dividindo-os entre 500 a 6000 tipos de contos. Cada 
pessoa que se dedica ao estudo do conto elabora uma nova divisão.  

Pessoalmente acho que o importante não é estabelecer divisões e mais divisões dos contos, pois o 
importante é o mundo em que se movem as personagens e a mensagem que se nos quer transmitir 
através deles. Por isso sem rejeitar nenhuma dessas divisões, creio que podemos simplificar as cousas 
e deixá-los em: a) Contos de linha realista, que são aqueles que contam o de todos os dias e tudo 
aquilo que é admisível e b) Contos de linha do maravilhoso, mais conhecidos como contos de fadas 
(entre nós de mouras, damas ou donas), onde o fabuloso e a transgressão das leis naturais são fatores 
determinantes para a sua análise. 

Entre outros recolhi: O emigrante, O galo e a Raposa, A mãe e o cura, Os Noivos, O Home e a Raposa, 
o conto de arranjar o mundo…
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Lenda. A lenda, o mesmo que o conto, constitui um dos tesouros mais valiosos do passado de um povo. 
A lenda é um relato no que participam seres ou poderes sobrenaturais, mas que tem uma localização 
espaciotemporal e seu caráter é transcendental; o conto é mais fictício e mais poético. A lenda está 
referida a um lugar e um tempo definidos, é mais histórica, mais veraz; o conto é atemporal.

O mesmo que os contos, as lendas também se dividem em várias classes:

1) Etiológicas, para explicar a origem de uma cousa ou de um feito; 2) Hagiográficas, que reflectem 
algum feito dos santos; 3) Históricas, que destacam algum feito do passado histórico reinterpretado a 
nível popular. Dentro de essas tres classes, podemos distinguir: a) Lendas de mouros encantados; b) 
Lendas de mouras; c) Lendas de tesouros e riquezas ocultas; d) Lendas da serpe; e) Lendas de 
herois franceses e de cidades mergulhadas; Lendas da Virgem e os santos e g) Lendas de lobos 
e lobisomens. Entre outras, recolhi as dos quatro irmãos santos: S. André, S. Roque, Santa Grácia e 
S. Amaro, padroeiros de Santo André, Vila de Rei, Trasmiras e os Pardieiros.

Adivinha. A adivinha é também uma arte literária onde entra o jogo e a poesia, uma formosa maneira 
de empregar a linguagem. Na adivinha apresenta-se algo para ser decifrado, descoberto. E como as 
crianças sentem uma grande necessidade de o saber tudo, de descobrir, gostam delas. Segundo for a 
vida do povo assim haverá temas que se levarão uma grande percentagem. Adivinhas há muitas e muito 
divertidas, com certa malícia, mas sem picardia como dizem nalgumas mais atrevidas. Estas adivinhas 
têm detrás uma longa tradição cultural. No mundo em que nos movemos hoje em dia estão-se a criar 
outras novas. Agudizam a inteligência e a inventiva.

Canções. Antigamente toda poesia era feita para ser cantada. Estavam intimamente ligadas. A canção é 
o fruto ou resultado de uma mistura maravilhosa: música e poesia. A canção e o conto encontram-se em 
todos os povos do mundo e devem ser consideradas as primeiras formas da atividade literária. Dentro 
da literatura popular os cantos ou cantigas são muitas e variadas: 1) Cantos infantis: (cantos para 
arrolar e cantos de crianças); 2) Cantos de lavor: (linho, sega, malha...); 3) Coplas: (Maio, Entroido); 
4) Parrafeios ou cantos dialogados; 5) Romances; 6) Reis.

Fábulas. São historietas geralmente passadas entre os animais mais comuns que falam, não das suas 
cousas senão das nossas que têm normalmente uma lição moral. Foram muito cultivadas no Séc. VI 
a.C. por Esopo (grego), Fedro (latim). No Séc. XVII por La Fontaine, Iriarte e Samaniego. Entre nós, 
pubicou um livrinho o P. Rubinos no ano 1960.

Refrãos. Alguém tem definido o refrão como um «evangelho em pequeno», a mantença do falar popular, 
aos que também era muito dado Sancho Pança. Em galego os refrãos são, como em todas partes, 
inúmeros e alguns semelham aparentemente entrarem em contradição com outros. São o reflexo da 
sabedoria e da experiência populares.

Provérbios. São conselhos e ensinamentos ditos de forma simples e reduzida, baseados numa longa 
experiência. Porque são a voz do povo, são um tesouro de regras destinadas a uma vida sã, harmoniosa 
e digna: «Filho es, pai serás, como fizeres assim acharás; Casa de pais, escola de filhos».

Poesia. A poesia é a arte de fazer versos. Definir o que é poesia, em realidade, resulta difícil. Nenhum 
poeta se atreveria a fazê-lo. Ora todo o mundo sabe que já é poesia deixar sair livremente os pensamentos 
e sentimentos que fervem no nosso interior. Toda pessoa leva dentro um poeta o que é preciso é não 
coutar os seus sentimentos. Na nossa tradição popular há uma grande quantidade de quadras, coplas, 
vilancicos, romances, através dos quais se vai transmitindo uma mensagem. Pode-se iniciar já desde 
muito cedo. Quadras populares recolhi sessenta. São frequentes as cantigas paralelisticas.

Teatro. O teatro didaticamente é muito importante. É um meio de diversão ao mesmo tempo que 
de cultura. Uma arte que pode estar presente em todo momento no âmbito escolar. Também se 
representavam obras teatrais criadas por eles mesmos. Recolhi de uma senhora, Mercedes Martínez 
Feijoo, “Fiadeiro em Zôs”, uma peça de duas páginas em verso. Umas moças estão dentro fiando, 
outras vão entrando e detrás delas os moços. Declaração de um moço a uma moça com um final no 
que ela o rejeita por estar já comprometida com outro. Todos os limianos conhecem a obra teatral entre 
mouros e cristãos da Sainza, atualmente refeita por Delfim Caseiro. Eram sobretudo famosas as que se 
levavam de povo a povo nos dias do Entroido com os formulismos de pedido de entrada no lugar que 
se visitava, a permissão que estes lhes davam e a explossão festiva entre as gentes de ambos povos.

Anedotas ou chistes. São pequenas narrações graciosas de um facto verdadeiro ou imaginário. O 
seu objetivo principal é fazer rir. E rir faz bem à saude. As anedotas, como as adivinhas e a maioria dos 
provérbios, andam de boca em boca sem saber donde partiram. Cada pessoa que conta a anedota 
acrescenta-lhe alguma cousa. Tanto na Galiza como em Portugal há grandes contadores de anedotas.

Jogo. O jogo é para a criança como o sol para a vida. Os jogos e os brinquedos são património cultural 
e definidor da cultura dum povo. Aqui entendemos por jogo todo tipo de atividades de escola: trava-
línguas, palavras cruzadas e os jogos de tipo tradicional todos eles muito instrutivos e educativos.
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Trava-línguas recolhi bastantes. Têm a finalidade de que as pessoas pronunciem corretamente 
palavras um bocado difíceis e inclusive muito úteis para a escola e para a saúde. Vou citar alguns:

Arredor do rio colhim cordôs... Jaroupé de catro pés... Estando dúrmele dúrmele, O peripé de quatro 
pés....

Literatura para brincar em galego não há muita, pois na escola aos rapazes ensinavam-lhe em 
castelhano. Como havia jogos paralelos, ainda se conservou bastante. Lembro que quando eu era 
pequeno e íamos à escola, havia uma espécie de escola paralela na qual os jogos eram todos em 
galego. Nas recolhas levadas a cabo por mim há muitos jogos também em galego. Pessoas que me 
ensinaram jogos e cujos nomes constan são 20 além de outros que não anotei. Refrães tenho-os 
recolhido de 10 pessoas. Literatura sobre rivalidades entre os povos 20.

Anfiguris é uma espécie de literatura propositadamente confusa, estrambótica e ininteligível. Eu recolhi 
tres exemplos. Eis um que lhe recolhi a Agustina Folgoso Rua, Atães, 1995:

“O tempo preguntou-lhe ò tempo
o tempo qu’o tempo tem
i ò tempo respondeu-lhe ò tempo
que sim tempo não hai tempo
i ò tempo qu’o tempo vem”

Lengalengas. É este um tipo de literatura com uma finalidade lúdico-didática. A lengalenga, que 
tembém recolhi em Atães com o nome de carrioloura, palavra empregada também em Ribeira de 
Piquim, é um texto lúdico-didático, em prosa ou em verso, estruturado com um conjunto de animais, 
pessoas ou cousas, que seguem uns após dos outros e cujo processo consiste em dar um passo para 
a frente e repetir tudo o dito anteriormente começando polo mais próximo até ao mais remoto, sendo 
recitadas ou cantadas cada uma das suas partes de uma só vez. Som muito conhecidas as da Formiga 
e a dos Instrumentos. A primeira começa: Oi, Neve! Tu es tam forte qu’o meu pé prendes. / -Eu som tam 
forte qu’o Sol me derrete. / Oi, Sol! Tu es tam forte que derretes a Neve qu’o meu pé prende. / -Eu som 
tam forte que o Ar me espalha.... que ouviremos a seguir. Recolhi bastantes e sobre essas mesmas os 
meus alunos fizeram inúmeras variantes.

Romance. É como uma espécie de conto, geralmente em verso, no que se narram ou cantam as 
aventuras ou amores de herois. Muitos entraram através dos cantares de cegos, que ainda conheci 
quando criança. Para fazermo-nos uma ideia vou citar só alguns: Gerinaldo, Alvoradinha, Mulher adúltera, 
Rei Mouro, Rufininha, Silvana, Delgadinha, A Moura Cativa, Galharda, Santa Helena, O Soldado e a sua 
Mulher, A Coronela, A Moça Louçã, A Morte do Príncipe, A Morte do Conde, Os Mandamentos do Amor, 
Diana, A Irmã Ingrata, Romance de Afonso XII, As Treze Palavras Retorneadas. 

Antologia de alguns textos de literatura popular 
recitada ou cantada por mulheres
a) Lengalengas. Todas elas de grande interesse para um 
ensino lúdico-didático.
Esta primeira lengalenga está também recolhida em Coimbra. Comparadas ambas, acho que esta é 
muito mais rica.

A NATUREZA E OS ANIMAIS
[Formiga] – Oi, Neve! Tu es tam forte qu’o meu pé prendes.
– Eu som tam forte qu’o Sol me derrete.
– Oi, Sol! Tu es tam forte que derrétela Neve qu’o meu pé prende.
– Eu som tam forte qu’o Aire me espalha.
– Oi, (i)Aire! Tu es tam forte que espálhalo Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.
– Eu som tam forte qu’a Parede me tapa.
– Oi, Parede! Tu es tam forte que tápalo Vento que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé 
prende.
– Eu som tam forte qu’o Rato me fura.
– Oi, Rato! Tu es tam forte que fúrala Parede que tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a 
Neve qu’o meu pé prende.
– Eu som tam forte qu’o Gato me mura.
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– Oi, Gato! Tu es tam forte que múralo Rato que fura a Parede que tapa o Vento que espalha o Sol 
que derrete a Neve qu’o meu pé prende.
– Eu som tam forte qu’o Cam me mata.
– Oi, Cam! Tu es tam forte que mátalo Gato que papa o Rato que fura a Parede que tapa o Vento 
que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.
(– Eu som tam forte qu’o Cam me mata.
– Oi, Cam! Tu es tam forte que mátalo Gato que papa o Rato que fura a Parede que tapa o Vento 
que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende).
– Eu som tam forte qu’o Pau me mata.
– Oi, Pau! Tu es tam forte que mátalo Cam, que mata o Gato que papa o Rato que fura a Parede 
que tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.
– Eu som tam forte qu’o Lume me queima.
– Oi, Lume! Tu es tam forte que quéimalo Pau que mata o Cam que mata o Gato que papa o Rato 
que fura a Parede que tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.
– Eu som tam forte que a (i)Auga me apaga.
– Auga! Tu es tam forte qu’apágalo Lume que queima o Pau que mata o Cam que mata o Gato que papa 
o Rato que fura a Parede que tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.
– Eu som tam forte qu’o Burro me bebe.
– Ai, Burro! Tu es tam forte que bébela Auga qu’apaga o Lume que queima o Pau que mata o Cam 
que mata o Gato que papa o Rato que fura a Parede que tapa o Vento que espalha o Sol que derrete 
a Neve qu’o meu pé prende.
– [Eu som tam forte que o Lobo me mata].
– Oi, Lobo! Tu es tam forte que mátalo Burro que bebe a Auga que apaga o Lume que queima o Pau 
que mata o Cam que mata o Gato que papa o Rato que fura a Parede que tapa o Vento que espalha 
o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.
– Eu som tam forte qu’o Home me mata.
– Oi, Home! Tu es tam forte que mátalo Lobo que come o Burro que bebe a (i)Auga que apaga o 
Lume que queima o Pau que mata o Cam que mata o Gato que papa o Rato que fura a Parede que 
tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.

(Atãs, Antonia Pousa Sanmamed, 81 anos, 15 08 95)

b) Estoutra é comum a outras terras. 
Polo léxico empregado, é de procedência estrangeira.

INSTRUMENTOS
*-Que instrumentinho me sabe tocaire?
-Sei tocare o Clarineteiro.
-Como se toca o Clarineteiro?
-Liro liro liro i o Clarineteiro, ai Compaire, eu saibo tocaire.

-Que instrumentinho me sabe tocaire?
-Sei tocare o Guitarreiro.
-Como se toca o Guitarreiro?
-Rum rum o Guitarreiro, liro liro liro i o Clarineteiro, ai Compaire, eu saibo tocaire.

-Que instrumentinho me sabe tocaire?
-Sei tocare o Tamboriteiro?
-Como se toca o Tamboriteiro?
-Tarracatatrám i o Tamboriteiro, vio vio i o Violineiro, liro liro liro i o Clarineteiro, ai Compaire, yo sabo 
tocaire.

-Que instrumentinho me sabe tocaire?
-Sei tocare o Bombeiro.
-Como se toca o Bombeiro?
-Bum bum i o Bombeiro, tarracatatrám i o Tamboriteiro, vio vio Violineiro, liro liro liro i o Clarineteiro, 
ai Compaire, eu saibo tocaire.

-Que instrumentinho me sabe tocaire?
-Sei tocare o Campaneiro.
-Como se toca o Campaneiro?
-Tacatantám i o Campaneiro, bum bum i o Bombeiro, tarracatatrám i o Tamboriteiro, vio vio Violineiro, 
liro liro liro i o Clarineteiro, ai Compaire, eu saibo tocaire.
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-Que instrumentinho me sabe tocaire?
-Sei tocare o Fogueteiro.
-Como se toca o Fogueteiro?
-Siss pum! i o Fogueteiro, tacatantám i o Campaneiro, bum bum i o Bombeiro, tarracatatrám i o 
Tamboriteiro, vio vio Violineiro, liro liro liro i o Clarineteiro, ai Compaire, eu saibo tocaire.

-Que instrumentinho me sabe tocaire?
-Sei tocare o Gueiteiro.
-Como se toca o Gueiteiro?
-Íí u óó Gueiteiro, siss pum! i o Fogueteiro, tacatantám i o Campaneiro, bum bum i o Bombeiro, 
tarracatatrám i o Tamboriteiro, vio vio Violineiro, liro liro liro i o Clarineteiro, ai Compaire, eu saibo tocaire+

(Atãs, Antonia Pousa Sanmamed, 81 anos, 15 08 95)

c) Desta, O Galo Pinto, recolhi duas variantes. 
Ambas recitadas por homens.

O GALO PINTO
Era um Galo Pinto que iba p’rà boda do tio Jacinto e no caminho encontrou um grao de milho e quijo 
comer e dixo: se te como mancho o fucinho e se nom te como quedo com gana de ti. E entonces 
dixo: Bueno, vou-te comer. E entom comeu o grao de milho.
E foi mais adiante e encontrou ca Malva e dixo-lhe à Malva: Malva, limpa-lhe o fucinho ò Galo Pinto 
que iba p’rà boda do tio Jacinto. Dixo-lhe: Nom quero.
Mais adiante entom encontrou ca Ovelha. E dixo-lhe: Ovelha, cume a Malva qu’a Malva não quijo 
limpar-lhe o bico ò Galo Pinto que iba p’rà boda do tio Jacinto. Nom quero. 
Foi mais adiante encontrou co Lobo e dixo-lhe: Lobo, cume a Ovelha qu’a Ovelha nom quijo comer a 
Malva i a Malva nom lhe quijo limpar o bico ò Galo Pinto que iba p’rà boda do tio Jacinto. Nom quero.
Foi mais adiante encontrou co Cam. Dixolhe: Cam, curre o Lobo qu’o Lobo nom quijo comer a 
Ovelha i a Ovelha nom quijo comer a Malva i a Malva nom lhe quijo limpar o bico ò Galo Pinto que 
iba p’rà boda do tio Jacinto. Nom quero. 
Foi mais adiante e encontrou co Pau. Dixo-lhe: Pau, mata o Cam qu’o Cam nom quijo correr o Lobo i 
o Lobo nom quijo comer a Ovelha i a Ovelha nom quijo comer a Malva i a Malva nom lhe quijo limpar 
o bico ò Galo Pinto que iba p’rà boda do tio Jacinto. Nom quero.
Foi mais adiante e encontrou co Lume e dixo-lhe: Lume, queima o Pau qu’o Pau nom quijo matar 
o Cam i o Cam nom quijo correr o Lobo i o Lobo nom quijo comer a Ovelha i a Ovelha nom quijo 
comer a Malva i a Malva nom lhe quijo limpar o bico ò Galo Pinto que iba p’rà boda do tio Jacinto. 
Nom quero.
Foi mais adiante e encontrou ca Auga. Entom dixolhe: Auga, apaga o Lume qu’o Lume nom quijo 
queimar o Pau i o Pau não quijo matar o Cam i o Cam nom quijo correlo Lobo i o Lobo nom quijo 
comer a Ovelha i a Ovelha nom quijo comer a Malva i a Malva nom lhe quijo limpar o bico ò Galo 
Pinto que iba p’rà boda do tio Jacinto. Nom quero.
Foi mais adiante encontrou co Burro. Entom chegou e dixo-lhe: Burro, bibe a Auga qu’a Auga nom 
quijo apagar o Lume i o Lume nom quijo queimar o Pau i o Pau nom quijo matar o Cam i o Cam nom 
quijo correr o Lobo i o Lobo nom quijo comer a Ovelha i a Ovelha nom quijo comer a Malva i a Malva 
nom lhe quijo limpar o bico ò Galo Pinto que iba p’rà boda do tio Jacinto. Nom quero. 
- Onde ibamos?
- No burro.
- Ergue-lhe o rabo e saluda-o+

(Casás, Manuel Rodríguez Feijoo, 68 anos, 02 09 95)

O GALO QUE IA ÀS BODAS DO PERIQUITO
Iba o Galo moi bem lavado, moi bem mudado e iba às bodas do Periquito. Pero no caminho viu um 
boleco de merda e entonces no boleco da merda havia um grao de milho e pujo-se e comeu-no. 
Mais quando se deu conta tinha o bico todo untado e entonces foi ònda umha Malva que havia ali e 
dixo-lhe: Malva, limpa o meu bico que quero ir às bodas do Periquito. I a Malva dixo-lhe: Limpa-o tu. 
Boeno, dixo-lhe à Ovelha: Ovelha, pace a Malva, que a Malva nom limpa o meu bico i eu quero ir às 
bodas do meu Periquito. Paci-a tu.
Viu o Lobo e entonces dixo-lhe: Lobo, cume a Ovelha qu’a Ovelha nom pace a Malva, a Malva nom 
limpa o meu bico i eu quero ir às bodas do Periquito. Cume-a tu. 
Veu o Cam e dixo-lhe: Cam, curre o Lobo qu’o Lobo nom quer comer a Ovelha i a Ovelha nom pace 
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a Malva i a Malva nom limpa o meu bico i eu quero ir às bodas do meu Periquito. Curre-o tu. 
Foi ond’ò Pau e dixo-lhe: Pau, mata o Cam qu’o Cam nom corre o Lobo, o Lobo nom come a Ovelha, 
a Ovelha nom pace a Malva i a Malva nom limpa o meu bico i eu quero ir às bodas do Periquito. 
Curre-o tu. 
Lume, queima o Pau qu’o Pau nom mata o Cam, o Cam nom mata o Lobo, o Lobo nom come a 
Ovelha, a Ovelha nom pace a Malva i a Malva nom limpa o meu bico i eu quero ir às bodas do meu 
Periquito. Queim’ò tu. 
Rio, apaga o Lume qu’o Lume nom queima o Pau, o Pau nom mata o Cam, o Cam nom mata o Lobo, 
o Lobo nom come a Ovelha i a Ovelha nom pace a Malva i a Malva nom limpa o meu bico i eu quero 
ir às bodas do Periquito. Apag’ò tu. 
Burro, bibe a i auga, que a auga nom apaga o Lume, o Lume nom queima o Pau, o Pau nom mata o 
Cam, o Cam nom corre o Lobo, o Lobo nom come a Ovelha i a Ovelha nom come a Malva i a Malva 
nom limpa o meu bico i eu quero ir às bodas do meu Periquito.
- Em que ibamos agora?
- No Burro.
- Pois erguelhe o rabo e saluda-o! Ei!

(Atãs, Alfredo Folgoso Sanmamed, 85 anos, 21 11 1995)

d) De procedência estrangeira. 
Adaptada ao Galego oferece muitos recursos no ensino.

O FRAILE NOM QUER IR À IGLÉSIA
*O fraile nom quer ir à iglésia.
Dizem as nenas por que?
Porque no tiene zapato.
Zapato yo le daré.
O çapato turrutaco com cebilha todo blanco.

O fraile nom quer ir à iglésia.
Dizem as nenas por que?
Porque no tiene calcetines.
Calcetim yo le daré.
O calcetim p’rò botim i o çapato turrutaco com cebilha todo blanco. 

O fraile nom quer ir à iglésia.
Dizem as nenas por que?
Porque no tiene calçocilho.
Calçocilho yo le daré.
O calçocilho sim o brilho i o calcetim p’rò botim i o çapato turrutaco com cebilha todo blanco.

O fraile nom quer ir à iglésia.
Dizem as nenas por que?
Porque no tiene pantalón.
Pantalón yo le daré.
O pantalom sim o botom i o calçocilho sim o brilho i o calcetim p’rò botim i o çapato turrutaco com 
cebilha todo blanco. 

O fraile nom quer ir à iglésia.
Dizem as nenas por que?
Porque no tiene chaleco.
Chaleco yo le daré.
O chaleco sim o freco i o pantalom sim o botom i o calçocilho sim o brilho i o calcetim p’rò botim i o 
çapato turrutaco com cebilha todo blanco.

O fraile nom quer ir à iglésia.
Dizem as nenas por que?
Porque no tiene camisa.
Camisa yo le daré.
A camisa toda lisa i o chaleco sim o freco i o pantalom sim o botom i o calçocilho sim o brilho i o 
calcetim p’rò botim i o çapato turrutaco com cebilha todo blanco.
O fraile nom quer ir à iglésia.
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Dizem as nenas por que?
Porque no tiene chaqueta.
Chaqueta yo le daré.
A chaqueta toda preta i a camisa toda lisa i chaleco sim o freco i o pantalom sim o botom i o 
calçocilho sim o brilho i o calcetim p’rò botim i o çapato turrutaco com cebilha todo blanco.

O fraile nom quer ir à iglésia.
Dizem as nenas por que?
Porque no tiene chaqueta.
Chaqueta yo le daré.
A chaqueta toda preta i a camisa toda lisa i o chaleco sim o freco i o pantalom sim o botom i o 
calçocilho sim o brilho i o calcetim p’rò botim i o çapato turrutaco com cebilha todo blanco.

O fraile nom quer ir à iglésia.
Dizem as nenas por que?
Porque no tiene sombrero.
Sombrero yo le daré.
O sombrero co bolero i a chaqueta toda preta i a camisa toda lisa i o chaleco sim o freco i o pantalom sim 
o botom i o calçocilho sim o brilho i o calcetim p’rò botim i o çapato turrutaco com cebilha todo blanco.

(Atãs, Antónia Pousa Sanmamed, 81 anos, 15 08 95)

e) De “O Rei Mouro” recollhi quatro variantes. 
É um tema bíblico vivo nesta zona da Galiza. 

O REI MOURO
*El rey moro tenía un hijo,
el rey moro tenía un hijo,
que Turquillo se llamaba,

Ay, ay!
que Turquillo se llamaba.

El mismo quería ser,
el mismo quería ser,

novio propio de su hermana,
Ay, ay!

novio propio de su hermana.
Como no lo pudo ser,
como no lo pudo ser,

malito cayó em la cama,
Ay, ay!

malito cayó em la cama.
- Que tienes, hijo querido,
que tienes, hijo querido,
que tienes, hijo del alma,

Ay, ay!
que tienes, hijo del alma?

- Tengo un dolor de cabeza,
tengo un dolor de cabeza,

que hasta me atraviesa el alma,
Ay, ay!

que hasta me atravesa el alma.
- Quieres que te mate un ave,
quieres que te mate un ave,

d’estas que andan por la casa,
Ay, ay!

d’estas que andan por la casa.
- No quiero carne de ave,
no quiero carne de ave,
ni quiero carne de vaca,

Ay, ay!
ni quiero carne de vaca.

- Quiero un pocillo de leche,
quiero un pocillo de leche,
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y que me lo traiga mi hermana,
Ay, ay!

y que me lo traiga mi hermana.
Y si escaso me lo trae,
y si ascaso me lo trae,

que venga sin compaña,
Ay, ay!

que venga sin compaña.
Que si compaña me trae,
que si compaña me trae,
soy capaz de devorarla,

Ay, ay!
soy capaz de devorarla.

Llegó la hermana a la puerta,
llegó la hermana a la puerta,

muy solita y sin compaña,
Ay, ay!

muy solita y sin compaña.
- )Qué tienes, hermano mío,

qué tienes, hermano mío,
hermano mío del alma,

Ay, ay!
hermano mío del alma?

La cogió por los cabellos,
la cogió por los cabellos,

y l’arrastró por la sala,
Ay, ay!

y l´arrastró por la sala.
Desde qu’ hizo burla d’ella,
desde qu’ hizo burla d’ella
hasta l’ escupió em la cara,

Ay, ay!
hasta l’ escupió em la cara+

(AB, Benita Cotilla, 69 anos e Casilda Garcia Lozano, 61 anos, 09 08 95, cantado)

f) Ao falarmos da Tia Guadalupe da Gironda, 
mencionamos as cantigas paralelísticas que ela conhecia.  
Eis um exemplo de cantiga paralelística.

«As mocinhas da Gironda
andam moi apesaradas,
vam-se os moços p’rò Brasil
i elas nom vam ser casadas.

I elas nom vam ser casadas,
choram que cortam a vida.
Hai que faguela vezeira
e botá-las p’rà Rousia.

E botá-las p’rà Rousia
p’ra cumprir o jubileo.
De guardador vai Bugheto
e o zambulho do Tadeo.
E o zambulho do Tadeo
vai-nos dar em que pensar:
Tem ũa cabirta em casa,
comprem doze p’rà guardar.

Comprem doze p’rà guardar,
pega brincos coma os corços,
que lhe pica o tirabeque
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e nom lhe falam os moços.

E nom lhe falam os moços,
e se nom fam-no de ves.
Já lhe baixim ũa mesa
p’ra que nela quepam três.

P’ra que nela quepam três
i está bem desocupada,
que se senta ela no médio
e nas bordas nom hai nada.
E nas bordas nom hai nada
e a mai morre-se co’a pena,
forom-lhe dar aguinaldo,
nim tam siquer ũa pera.
Nim tam siquer ũa pera,
inda foi outra mais gorda:
chaparom-lhe ũa peseta
que lha prestou a Cardoa»

(GI, Guadalupe Álvarez Suárez, 83 anos, 06 08 93)

g) Anfiguris
«Era ninguém i andava na arada,
e veu naide e levou-lhe a aguilhada.
E dixo ninguém que estava moi bem
levar-lhe a aguilhada a quem nom a tem.
Vinham-lhe cartas do pai
i ò abuelo sim nacer.
E colheu os bois ò lombo
e botou o arado a pacer.
E foi polo monte do Pepinhal
donde regavam o vinho 
e vendimavam o pam.
O talaveiro estava parido
i a talaveira andava na arada
i a cadela punha os huevos
i a galinha ladrava
i a porca faguia o jantar
p’ra quem nom comia nada»

(SO, Bernardino Montero Rodríguez, 72 anos, 21 08 95)

h) Exemplo de uma adivinha
«Estando dúrmele dúrmele
debaixo do pínguele pínguele, 
foi o cúmele cúmele 
p’ra comer o dúrmele dúrmele
e caiu o pínguele pínguele
e despertou o dúrmele dúrmele
p’ra que nom o comera 
o cúmele cúmele»
(Homem, castanheiro, castanha, lobo)

 (AT, Alfredo Folgoso Sanmamed, 84 anos, 16 07 95)

i) Histórias do Jam Guindám. 
Tenho recolhidas sete variantes.

“- Boas noites, tia Joana, donde lhe vai a rapaza?
- Foi buscar o gás p’rà noite, já me parece que tarda.
Estando nestas razós entrou pola porta adentro.
- Boas noites, Jam Guindám, traigo-te no pensamento.
- Pois tu dirá-lo de risas, mais eu digo-cho deveras,
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venho tremendo co frio, quero quentar as canelas.
Tratarom do casamento Jam Guindám i à tia Maria.
Chegou à porta da iglésia, dixo que nom o queria.
Jam Guindám quedou-se teso como as vergas do caniço.
Colheu pola porta fora, nim tam siquera adiós lhe dixo.
O padrinho i à madrinha i ò cura i ò sancristám,
quedarom todos pasmados co feito do Jam Guindám»

(GI, Cándida Lorenzo Seijas, 84 anos, Angelita Rivero Pérez, 69 anos, 08 08 93, recolhida por mim e por 
José Luís Forneiro; completada com ajuda de Angelita Rivero Pérez, 73 anos, em 06 09 97)

j) De Gerinaldo recolhi cinco variantes
Cuando Gerinaldo iba a dar agua a su caballo
a las corrientes del rio y a las orillas del mar,
mientras que el caballo bebe, Gerinaldo echa un cantar.
Oyó la hija del rey del palacio donde estaba.
- Dime, dime, Gerinaldo, paje del rey más querido.
¡Si fueras rico en haciendas como eres galán pulido,
dichosa fuera la dama que se casara contigo!
- Como soy criado vuestro, señora, os burláis de mi.
- No me burlo, Gerinaldo, que yo de veras te lo digo.
¡Quién me dira a mí a estar dos horas a par contigo!
- Dígame, usted señora, cuando es el prometido.
- A las diez se acuesta el rey, a las once está dormido.
Entre las once y las doce, Gerinaldo, la ocasión es dueño mío.
Ella, como lo sabía, al encuentro le ha salido,
lo cogió por una mano a su celda lo ha metido.
- ¿Quieres comer o beber? Nada quiero, dueño mío.
Se acuestan los dos en cama como mujer y marido.
El rey ha tenido un sueño que cierto le ha sucedido:
o le duermen con la infanta o le roban el castillo.
El rey ha dejado el sueño y junto a la infanta ha venido
y los encuentra los dos en cama como mujer y marido.
- Ahí os queda mi espada, que os sirva de testigo.
Cuando se despertaron luego ella le ha dicho:
- ¡Ay, Gerinaldo, Gerinaldo, nosotros somos conocidos!
La espada del rey, mi padre, con nosotros ha dormido.
Vete por esos jardines cogiendo flores y lirios
y si ves a mi padre no le hayas desmentido.
El rey, como lo sabía, a su encuentro ha salido.
- ¿Dónde vienes, Gerinaldo, tan blanco y descolorido?
- Por su jardín, señor rey, cogiendo flores y lirios.
La flagancia de una flor me puso el color marillo.
- Tú me mientes, Gerinaldo, tú con la infanta has dormido.
- No le miento, señor rey, díame usted el castigo.
- El castigo que te he dar ya lo tengo prometido:
antes del mediodía seréis mujer y marido.
- Tengo hecho un juramiento a la Virgen de la Estrella,
mujer que fuere mi dama de no casarme con ella.
Se formó una batalla de Galicia a Portugal
y a Gerinaldo lo ponen de capitán general.
Ella así que lo supo luego le fue a preguntar.
- ¿Dime, dime, Gerinaldo, cuánto vas a tardar?
- Siete años tardaré, ocho es el más tardar.
Si a los nueve no vengo ya te poderás casar.
Pasaron los siete años, los ocho entrando están.
Se vestió de peregrina y por él fue preguntar.
En el medio del camino encontró un vaquerillo con una grande vacada.
- Dime, dime, vaquerillo, ¿para quién es esa vacada?
- Para Gerinaldo, señora, que se va casar mañana.
- Dime, dime, vaquerillo, dinero te voy a dar,
si me niegas la mentira y me cuentas la verdad.
¿Dónde vive Gerinaldo que yo con él quiero hablar?
- En la calle del Perro Pío y en el primero portal.



The role of rural women in folk literature03

• 50

Ella fue pedir limosna pero la pedió mas alante que el portal.
- ¡Ave María Purísima! 
(Tuvo la grande suerte que él se la vino dar).
- ¡Sin pecado original!
- Deme usted una limosna por la Virgen del Pilar.
- ¿Dónde es la peregrina, de qué tierra o qué lugar?
- ¡Válgame, Dios de los cielos, soy desconocida ya!
(Y salió la condesa y le dijo:)
 - Para pedir limosna basta bien desde el portal.
(Entonces ela, claro, dixo-lhe:)
- Atrás, atrás la condesa un poquito más atrás,
si usted es hija dun conde yo soy de un rey que aún es más.
- Adiós suegros desta casa, alcaldes deste lugar,
que los amores primeros son muy malos de olvidar»

(TR, Hortensia Seara Joga, 94 anos, 05 05 95)

Passeando vai Silvana 
polo corredor arriba
tocando nũa guitarra (Tb. Tocando na sua guitarra)
Moito bem que la sabia.
Espertou o pai da cama
co estrondo que fazia.
- Tu que tés, oh, minha Silvana?
Tu que tés, oh, filha minha?
- Tódalas filhas casadas.
Solo p’ra mim nom havia!
- Passeei sete reinados
sim encontrar quem eu queria,
nom sendo Conde d’Alberto,
que é casado e tem família.
- Mande-o venir, mi padre, 
da sua parte p’rà minha.
P’ra que venha mais pronto,
ponha-lhe pena de vida.
- Ustê que me quere rei?
Ustê que me quereria?
Quero que mátela Condesa
e que me cases ca filha.
- Como hei matar a Condesa
se morte nom merecia.
- Merezca que nom merezca
mi palavra há ser cumplida.
I has-me traguer a cabeça (Tb. Que traigas a cabeça)
nesta tam rica bacia.
A Condesa puxo-lhe a mesa
a uso de mediodia.
A Condesa puxo-lhe a mesa,
pero il comer nom comia.
- Tu que tés, meu Conde Alberto?
Tu que tés da tua vida?
Conta-me da tua tristeza
que eu che conto de minha alegria.
- Quere-me o rei que te mate
e que lhe case ca filha.
E que leve a cabeça
nesta tan rica bacia.
- Mat-me cũa lanceta
de sangue me estinharia.
- Mama, neno; mama, neno,
iste leite de pesar,
que manhá por estas horas
tua mai por enterrar.
Mama, neno; mama, neno,
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mama iste leite de amargura,
que manhá por estas horas
tua mai na sepultura.
Tocam as campas em Braga,
falou o neno que tres meses tenia.
Tocam as campas em Braga,
ai, Jesus, quem morreria?
- Morreu o treidor do rei
i a perra da sua filha.
I o pam que tinha p’rà boda
p’rò enterro lhe servia.
Queria descasalos bem casados,
cousa que Dios nom queria»

(VS, Ana Maria Sotelo López, 79 anos, Josefa Corbal Salgado, 69, Erundina Maio, 40. (1973)

k) Peça teatral: Fiadeiro em Zos

Moças.- Eiqui estamos as mocinhas,
as mocinhas do lugar,
juntinhas no fiadeiro
p’ra fiar e p’ra cantar.

Às companheiras.- Vinde, vinde,
vinde andando
e p’ra nom perder o tempo
culhe a roca e vem fiando.

Moços.- Na porta do fiadeiro,
vamos rapazes entrar,
vamos ver as boas moças
que dentro estám a cantar.

Moço à moça.- Boas noites, rapaza,
Dios te bendiga.
Sigues pensando o mesmo
qu’ò outro dia?

Ela.- A moça respondeu-che,
dou-che mil grácias,
pero falta-me 
dar-che as calabaças.

Ele.- As calabaças, nena, 
darás-mas logo,
porque me dim que tes 
amores novos.

Ela.- Amores novos?
Já te enganarom,
já pugerom a cabeça
p’rò outro lado.

Ele.- A cabeça p’rò outro lado
nunca ma porei,
se firme estou agora
firme estarei.

Ela.- Pois se nom sabes o caminho
culhe por onde vinheche.

Ele.- O caminho bem o sei
e bem o vejo desde aqui;
o que eu queria era levar
esta rosa a par de mim.
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Ela.- Esta rosa que aiqui está 
é d’outros, que nom é vossa»

(Z, Mercedes Martinez Feijoo, 46 anos, 10 08 95) 

l) Da seguinte recolhi cinco variantes:

*Eu junguim os meus boizinhos,
eu junguim os meus boizinhos,
Oh leré
e fum com eles à’rada,
e fum com eles à’rada.
Cheguei ò médio da leira,
cheguei ò médio da leira,
Oh leré
escaceu-se-me à’guilhada,
escaceu-se-me à’guilhada.
Turnei volta e fum por ela, 
turnei volta e fum por ela,
Oh leré
Encontrei porta pechada,
encontrei porta pechada.
- Abre-m’ a porta, mulher,
abre-m’ a porta, mulher,
Oh leré
que venho pola aguilhada,
que venho pola aguilhada.
- Como ch’hei d’abrir a porta,
como ch’hei d’abrir a porta,
Oh leré
se estou fazendo a colada,
se estou fazendo a colada.
Alá el foi entrando, 
alá el foi entrando,
Oh leré
por ond’el acostumbrava,
por ond’el acostumbrava.
- Qui é aquelo, mulher,
qui é aquelo, mulher,
Oh leré
qu’anda por baixo da cama,
qu’anda por baixo da cama?
- É o gato da vezinha,
é o gato da vezinha,
Oh leré
qu’anda atrás da nossa gata,
qu’anda atrás da nossa gata.
- Dá-me a escupeta, mulher,
dá-me a escupeta, mulher,
Oh leré
que lh’hei dar umha chumbarda,
que lh’hei dar umha chumbarda.
- Nom fagas esso, meu home,
nom fagas esso, meu home,
Oh leré
que destruirás a casa,
que destruirás a casa.
- Que raio de gato é isse,
que raio de gato é esse,
Oh leré
que tem a corona rapada,
que tem a corona rapada+

(SEI, Maria Pérez Gómez, 49 anos, 30 07 95, cantado)
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m) Conto de imaginação desbordante no que vence a justiça.

O MEIO PITO
Andando esgaravatando debaixo da minha escaleira, encontrei um papelzinho que dizia desta maneira: 
Deve-me o Rei douscentos doblôs e vou cobrar-lhos.

Alá marchou e foi andando e ó andar um cacho de caminho encontrou a Raposa e di-lhe: Pra onde vas, 
Médio Pito? Foi e dixo-lhe: Andando esgaravatando debaixo da escaleira encontrei um papelzinho que 
dizia desta maneira: Deve-me o Rei douscentos doblôs e vou cobrar-lhos. Eu vou contigo. Nom! Nom 
venhas que cansas! Vou, vou! Pois logo anda.

Alá marcharom os dous caminhando e chegou a certo sítio e dixo-lhe: Médio Pito, eu cansei. Pois se 
cansache nom vinheras que eu bem cho dixem. Pois cansei. Bom, pois dá umha volta arredor e mete-
te-me aqui no cu. Entom marchou outra vez o Médio Pito. Seguiu andando e quando chegou um pouco 
mais adiante encontrou o Lobo. E logo pra onde vas, Meio Pito? Andando esgaravatando debaixo da 
escaleira encontrei um papelzinho que dizia desta maneira: Deve-me o Rei douscentos doblôs e vou 
cobrar-lhos. Eu vou contigo. Nom! Nom venhas que cansas. Vou, vou! Pois logo anda.

Também foi andando e quando chegou alá mais adiante, dixo-lhe: Médio Pito, eu cansei. Pois se 
cansache eu bem cho dixem que nom vinheras, home! Agora anda para adiante. Pois cansei! Dixo, 
bom, pois dá umha volta arredor e mete-te-me aqui no cu, também já vai aqui a tua comadre a Raposa.

Bom, volveu seguir andando o Médio Pito e entom mais adiante encontrou co Burro. E logo para onde 
vas, Médio Pito? Pois andando esgaravatando debaixo da escaleira encontrei um papelzinho que dizia 
desta maneira: Deve-me o Rei douscentos doblôs e vou cobrar-lhos. Eu vou contigo. Home, nom venhas 
que cansas! Vou, vou! Pois logo vem. Chegou alá mais adiante e dixo-lhe: Médio Pito, eu cansei. Eu 
bem cho dixem que nom vinheras, ho! Se cansache anda pra adiante. Pois cansei. Pois mira, dá umha 
volta arredor e mete-te-me aqui no cu. Também já vai teu compadre Lobo e a tua comadre Raposa.

Marchou o Médio Pito. Seguiu andando e chegou alá mais adiante e encontrou um Rio. E di-lhe: E logo 
para onde vas, Méd Pito? Dize: Andando esgaravatando debaixo da escaleira encontrei um papelzinho 
que dizia desta maneira: Deve-me o Rei douscentos dobles e vou cobrar-lhos. Eu vou contigo. Home, 
nom venhas que cansas! Dize: Pois vou! Bom, pois logo vem. Alá chegou mais adiante e entom dixo-lhe: 
Médio Pito, eu já cansei. E eu bem cho dixem, ho! Eu já o sabia. Pois cansei! Pois se cansache anda 
pra adiante. Pois cansei, home, cansei! Bom, pois dá umha volta arredor e mete-te-me aqui no cu. Já 
vai aqui teu compadre Burro, teu compadre Lobo e tua comadre Raposa.

Alá marchou o Médio Pito e chegou a casa do Rei e presentou-lhe o papelzinho. E entom o Rei dixo-lhe 
ós criados, dize: Oi, que conho, metei-no aí nesse galinheiro a ver se o comem as Pitas, ho! Mais foi o 
Médio Pito e cagou-lhe a Raposa. Comeu-lhe as Pitas todas. Bom, pois que imos fazer. Pois metei-no 
na corte das Ovelhas a ver se o pisam. Meterom-no na corte das Ovelhas. O Médio Pito cagou o Lobo. 
Comeu-lhe as Ovelhas todas e outras matou-nas. Bom, pois, sabe o que imos fazer? Metê-lo na tulha 
do grao a ver se come grao e rebenta. Meterom-no ali, foi e cagou o Burro e comeu-lhe o grao todo da 
tulha. E nom virom maneira. E entom dixo-lhes o Rei ós criados: Sabedes o que? Quentai o forno bem 
quente e metei-no ali. Despois quando tinham o forno quente meterom-no ao forno e cagou o Rio e 
apagou-lhe o forno. E o Rei tivo que pagar-lhe os douscentos doblôs. E conto contado e quem o contou 
quedou tam cansado. (Atãs, Alfredo Folgoso Sanmamed, 85 anos, 21 11 95)
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04
Manifestations of the popular theatricality:
“brincas from évora”

Manifestações de teatralidade popular:
as brincas de évora

Isabel Bezelga – Universidade de Évora – isabel.bezelga@sapo.pt

ABSTRACT
The “Brincas de Evora” is a dramatic performance based on popular rhymes as the narrative plot, 
encompassing music and dance and poetry. It is a carnival celebration inspired on old winter rituals 
which were common in whole Europe. In old times this was a theatrical event performed only by men but 
nowdays woman also have a role to play. The delivery of the text is heard as a kind of chanting emerging 
from a particular type of rhyme in verses of ten lines. In its performative structure it combines old oral 
epic themes with both local and global satiric contemporary situations. Although the epic themes are 
somehow distant from contemporary life the interactive, dynamic and multi-expressive qualities of the 
performance keep the motivation of local communities who preserve this form of representation. 

The present paper aims to: 1- reflecting on his theatrical features and the contribution for a cultural and 
artist educational program in the teachers and community leaders training; 2- discuss the motivations of 
these community, whether young or older members to continue and to preserve these folk heritage and 
the main role of this kind of cultural performances in a global world. It will be discussed and analysed the 
impact of these events on affective, emotional and cultural identity of this community.

RESUMO
Nas práticas contemporâneas de criação e formação artística tem-se assistido a um vivo interesse pelas 
soluções performativas populares. A criação teatral, atravessando a diversidade de contextos e grupos 
culturais, tem estado na base de estimulantes projectos e propostas dramatúrgicas, nomeadamente na 
construção de novos objectos artísticos, através de uma reapropriação, acentuando uma esteticização 
crescente, mas também da conceptualização de inovadoras metodologias de criação e formação, 
traduzida nas recentes abordagens de cunho antropológico. 

A presente comunicação discute os elementos de teatralidade presentes nas manifestações 
performativas populares actuais, com particular ênfase para a análise da produção discursiva com 
raízes na tradição oral, a partir do estudo de caso sobre as brincas de Évora.

Pretende abrir um espaço de reflexão sobre o seu contributo para a educação e formação de professores.

No percurso das várias práticas Teatrais em contextos comunitários, definidas aprioristicamente como 
comunidades de local ou comunidades de interesse, podemos detectar basicamente três aproximações 
tipificadas: Teatro para comunidades; Teatro com Comunidades; Teatro por Comunidades (Valente, 
2005, 2009). 

De facto o conceito de teatro e Comunidade é multifacetado. Retrata a pluralidade de manifestações em 
que o teatro é usado como meio de expressão, comunicação, encontro e desenvolvimento. 

No entanto, analisando a produção científica na área, verifica-se que apesar da heterogeneidade no 
seu significado e da diversidade de nomes adoptados, todas elas se encaminham numa perspectiva 
de actuação para e com a comunidade. (Kershaw,1992; Van Erven, 2001;Cohen-Cruz, 2005; Caride, 
Martins & Vieites, 2000; Taylor, 2003; Nogueira, 2008) 
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Os seus contributos introduzem abordagens cada vez mais especializadas, quer referindo-se a 
especificidades dos grupos e sub-grupos objecto de intervenção, quer no enfoque da dimensão política, 
ou colocando a tónica no desenvolvimento sustentado, na promoção de valores e boas práticas, na 
afirmação dos direitos humanos, na superação traumática. A função social e transformadora do teatro 
está presente em todas essas acepções. 

O contexto desta reflexão refere-se ao estudo dos elementos de teatralidade presentes nas performances 
culturais. (Turner, 1987, Schechner, 2002; Kirhemblatt-Gimblett, 1999; Langdon, 1996; Greiner & Bião, 1999) 

Tem-se assistido a um vivo interesse pelas soluções performativas populares: Quer na tentativa de 
identificação de INDICADORES comuns que atravessam a diversidade de contextos e grupos culturais 
que estão na base de interessantes propostas de criação e formação teatral (Barba & Savarese 1999, 
Brook 2002); Quer no eco recente a diversos níveis - na construção de novos objectos artísticos, através 
de uma reapropriação acentuando uma esteticização crescente; na conceptualização de inovadoras 
metodologias de criação e de formação, traduzida nas recentes abordagens de cunho antropológico da 
dança e do teatro; na transformação destas manifestações em “mercadoria cultural” incorrendo na sua 
descontextualização ao acentuar o carácter espectacular e diminuindo a função ritual, celebratória e de 
sociabilidade. (Raposo, 2003, 1998).

Parece que será o pretenso estado de morbidez e de prenúncio de morte dum sem número destas 
manifestações, que tem motivado pesquisadores de todas as áreas a debruçarem-se sobre elas, como 
que a quererem reter e fixar para a posteridade um corpus inerte! (Certeau & Dominique, 1990) Ora 
esta perspectiva entra em colisão com a própria dinâmica performática deste tipo de manifestações, um 
corpo vivo, dinâmico, em mudança, actualizando-se, dando lugar ao aparecimento de novas formas. 
No entanto esta re-actualização não impede o “declínio das formas tradicionais de narrativa” já que 
simultaneamente se assiste à degradação da experiência que era sobretudo passada de geração para 
geração. (Benjamin, 1994)

Assim sendo, o progressivo interesse pelas formas tradicionais e respectivo processo de 
patrimonialização, tem correspondido sobretudo às necessidades da sociedade contemporânea de 
espaços de encontro com as suas raízes e de procura de sentido de continuidade, num mundo em que 
tudo é fortemente transitório, modulado por fluxos e em constante mudança. (Bezelga & Valente, 2009) 

As manifestações performativas populares, caracterizadas como espaços de celebração comunitária em 
que simultaneamente todos são actores e espectadores, frequentemente desenvolvem nos indíviduos 
sentimentos de autenticidade e permanência num contexto dinãmico e vibrante. A experiência surge 
como um factor importantíssimo na partilha e comunicação dentro da comunidade através da activação 
da expresividade poética e estética. (Turner,1986; Bauman, 2003; Silva, 2006) 

Em Portugal, alguns estudos têm sido levados a cabo em torno destas manifestações performativas 
tradicionais como por exemplo nos casos mais mediatizados dos Bonecos de Sto. Aleixo e dos Caretos 
de Podence mas também em torno dos colóquios de Miranda, das papeladas de valongo, das Bugiadas 
de Sobrado e do famoso Auto de Floripes, quer no Minho quer em solo africano na Ilha do Príncipe e do 
tchiloli em S.Tomé, para citar apenas alguns. (Raposo, 1998; Laffon, 1992; Oliveira, 1984, Baptista, 2000; 
Zurbach, 2002; Lopes, 2008; Nogueira, 2007). No que se refere às Brincas, a sua menção é rara e por 
vezes lacónica, (Abelho,1973; Terra, 1985; Matos, 1985; Godinho, 1986; Arimateia, 1987; Barros & Costa, 
2002) o que dificulta a sua caracterização, genealogia e compreensão do papel junto da comunidade. As 
raras referências detectadas dão-nos conta da sua existência nos anos 20 e 30 (Abelho, 1973) inferindo a 
sua já existência em finais do séc XIX. O ponto alto da sua vitalidade terá sido entre os anos 40 e 60, com 
numerosos grupos de Brincas das várias quintas dos arredores de Évora, assistindo-se depois a uma 
progressiva regressão devido a diversos factores: emigração; guerra colonial; fim do modo de vida rural. 
Nos anos 70 em pleno desenvolvimento das campanhas de dinamização e descentralização cultural 
pós 25 de Abril, encontram-se referências e recolhas de âmbito local que atestam da realização de 
Brincas por vários grupos, notando a introdução de algumas novidades no seu fazer tradicional, referindo 
nomeadamente a entrada de mulheres na constituição dos grupos e inovações cénicas decorrentes de 
ligações a grupos de teatro amador e estruturas associativas sócio-culturais. 

É durante a década de 80 que se assiste a um maior interesse correspondendo a um momento de 
“desocultação”, coincidindo com uma tentativa externa de revitalização das Brincas, nomeadamente 
através da sua integração nos chamados Carnavais de Évora. Nesta altura participaram os grupos 
de brincas de Canaviais, Bairro de Almeirim, Bairro de Sto António, Nª Sª de Machede, Sta Bárbara 
do Dgebe. No entanto a competição gerada envolvendo valores pecuniários, em vez de realmente 
assegurar um processo de crescimento e desenvolvimento destas manifestações “quase ia acabando 
com as mesmas” segundo opiniões de vários interlocutores no âmbito deste estudo. Curioso é o aumento 
das referências às Brincas nos últimos anos e à proliferação de pequenos textos, notas de imprensa, e 
posts no mundo virtual que nos dão conta da sua existência, continuidade e mesmo à sua integração em 
acções de dinamização cultural, correspondendo a uma diminuição drástica de grupos de brincas. De 
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há muito que, todos os que a elas se referem dão-nas como perdidas. De facto nos últimos anos temos 
acompanhado o único grupo que se mantém activo e desse facto os seus elementos têm a consciência 
da responsabilidade que transportam….

Contributos das manifestações performativas 
populares 
A perspectiva aqui apresentada pressupõe a interacção com 2 sistemas da performance popular que se 
complementam, o mundo dos reportórios, das práticas e das formas estéticas do património oral por um 
lado e os códigos teatrais que se identificam em diversas fontes do teatro tradicional. Compreendê-los 
e respeitá-los constituem-se como passos decisivos para o nosso objectivo de formação traduzindo a 
oportunidade de aceder aos padrões estéticos que este tipo de manifestações comporta. Não resisto 
a ler-vos um depoimento “Uma Brinca vê-se com o corpo todo! Se for só com os olhos, ao fim de 10 
minutos está farto da Brinca; tem que se estar a ver e a tentar perceber o que está a acontecer. Como 
é que aparecem, como é que vão sacralizar o espaço. E todo o enredo que se vai passar ali (…)Nós 
temos que estar completamente integrados a tentar perceber e tentar nos envolver emocionalmente 
naquilo que está a acontecer. Caso contrário, não se consegue” (Arimateia, 2007)

Passemos a destacar os elementos e códigos que se referem a uma estética própria e balizados por 
critérios de apreciação diversos dos utilizados no teatro profissional. Naquilo que é caracterizado como 
teatro popular de cariz tradicional cabe um sem-número de representações que vão das pantomimas, 
danças teatralizadas, contradanças, entremezes, autos até ao teatro de bonecos. Conforme os contextos 
onde são produzidos adquirem denominações tão díspares quanto diversos são os participantes que as 
realizam. No entanto existe uma espécie de parentesco que permite agrupar todas estas manifestações 
na categoria ampla, não isenta de discussão, de teatro popular (a que nos iremos referir como teatro 
tradicional (Camarotti, 2001; Goody, 1999; Veneziano, 1996; Berthold, 1991; Baroja, 1974; Picchio, 
1969) “o teatro popular trabalha com a tipificação e tem caráter improvisado; apresenta temas não 
aprofundados; não se preocupa com enredo contínuo; possui quadros independentes; mistura de 
gêneros; rompimento com a quarta parede, pacto com a platéia; trabalha com a comicidade, extraída 
das bufonarias onde são comuns as deformações físicas, pontapés, agressões, tombos, empurrões”. 
(Veneziano, 1996, p.140-144)

Tomámos como referência alguns exemplos de teatro tradicional que se apresentam no nosso contexto 
na actualidade: (As Brincas de Évora, O Auto de Floripes das Neves, As Bugiadas de Valongo e As 
Comédias de Miranda) permitindo-nos reflectir sobre os seus elementos dramáticos : I –Caracterizando 
o Texto dramático, vulgo Cascos, Fundamentos ou Papeladas, do ponto de vista da sua análise literária, 
temas, constituição do seu corpus e produção do discurso; II – Caracterizando a Estrutura dramática 
Cénica (acções, acontecimentos, disposição no espaço); III – Caracterizando as suas “Figuras” e a 
visibilidade que têm durante as representações e a forma como se faz a apropriação; IV – Caracterizando 
os Códigos usados – os gestos; os movimentos, as posturas e atitudes corporais, a elocução, etc.

Destacamos uma breve sistematização de elementos que podemos facilmente encontrar nestas 
performances: 

No que se refere à base textual os “corpus” das várias manifestações são distintos. Desde logo se 
assiste a 1ª ordem de diferenciação, ora se processa “a repetição” re-utilização de uma mesma base 
narrativa (auto de floripes), ora se assiste a uma base assente em reportórios diversos, relativamente 
inéditos e profundamente relacionados com o domínio autoral. Vamos deter-nos neste último caso, 
tomando como exemplo os “fundamentos” das brincas.

Os textos dos fundamentos a que acedemos revelam coesão e um sentido de conjunto que lhes poderá 
conferir, (em estudos futuros, o que não é o caso actual), o estatuto de corpus interessantíssimo para 
analisar, quer do ponto de vista textual quer do ponto de vista da sua posta em cena.

De facto todos usam a décima como forma poética e estão estruturados seguindo uma ordem constante 
de fases.

Aceder a estes textos tornou-se uma tarefa difícil dado o secretismo da sua posse e transmissão e 
dado seu carácter críptico, necessitando de um processo de iniciação à sua descodificação e leitura 
através de um outro texto “ponto de orientação” a que só o Mestre acede. Na maior parte dos casos 
os fundamentos encontram-se em folhas soltas, (faltando algumas, não raramente!) atribuídas a uma 
personagem da história, com as respectivas “falas” numeradas em série. Apenas o “ponto de orientação” 
permite a sua organização sob forma de texto dramático. 

A décima adapta-se na perfeição aos temas narrativos, como acontece em grande medida nos 
“fundamentos” a que acedemos. Em grande parte “en el Alentejo portugués (…) la décima (…) ha venido 
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suplantar la función noticera del romance. (…) aquellos episódios modernos (…) que han merecido 
ponerse en verso, como antiguamente lo fueron, por ejemplo, las luchas fronterizas entre moros y 
cristianos (…) están escritos en décimas…” (Ruiz e Trapero, 2001, p. 78).

O ponto é extremamente importante quer na produção textual quer na dimensão performática, já que 
acentua e esclarece sobre aspectos da representação. Do ponto de vista formal e se pensarmos na 
Estrutura do “Fundamento” produzido para ser representado por um Grupo de Brincas assiste-se a 
uma organização de “ décimas em conjuntos de número indeterminado recorrendo à técnica do leixa-
pren” (Lima, 2001, p.165), que permite integrá-las no tipo de “décimas silvadas”. Embora sustentando 
a evolução do jogo dramático, não se fazem acompanhar de muitas indicações sendo raras as 
didascálias. As décimas exclusivamente referentes aos faz-tudos, (variando entre 2, 3 ou 4) apenas com 
uma décima para cada um.O Humor presente nestas desempenha um papel especial contrapondo-se 
às restantes décimas do fundamento, que de uma forma geral não encerram comicidade no texto dito, 
mas apenas (e quando ocorre!) na situação em jogo (Minois, 2003).

As didascálias são raras. A “tradição da décima(…) no sul de Portugal não é mais do q fruto de um 
grande consumo de textos impressos (…) nomeadamente em “folhetos” de cordel. (Lima, 2001, p.176), 
e nesse sentido, as questões que se prendem com a autoria e direitos de utilização dos Fundamentos 
assim como, a perenidade da sua utilização e conservação, se transformou num desafio. 

Não podemos inserir a autoria protagonizada por Mestre Raimundo na actual configuração de autor. Ele 
representa uma entidade de poder, que a um tempo produz, re-utiliza, distribui, vende…“o que configura 
uma instância autoral (de autoridade também), menos atendendo às condições de autoria ou de filiação 
dos textos do que actualizando por eles um uso e re-uso que é também criação e autoria, tradição e 
inovação” ”(Ferreira, 2007, p.57) 

O levantamento e Compilação dos materiais relacionados com as manifestações populares, e 
sobretudo dos Cenários carnavalescos, são sobretudo realizados por folcloristas e amadores, cuja 
actividade de recolha está mais relacionada com apetências pessoais de cunho identitário, tendente 
à valorização do espaço de pertença (bairro, aldeia, região) e com a posse de um bem percepcionado 
como “raro” e de valor cultural difuso. Frequentemente é o professor, o animador ou o doutor da terra 
que sem qualquer instrumento de recolha e análise se torna no “dono” de um “bem comum”. No 
caso vertente e porque estes fundamentos são assinados por um autor (mesmo que se reconheça 
a sua intertextualidade) que em vida serviram fins lucrativos de sobrevivência (os fundamentos 
eram comprados directamente ao autor pelo Grupo de Brincas) tornam a questão da legitimidade da 
propriedade um problema real.

Seria impossível conceber um estudo sobre as Brincas sem aprofundar este domínio mas devemos 
acrescentar que no decurso da relação de investigação, só o envolvimento empático com os nossos 
interlocutores (participantes e informantes) e a construção de uma relação de confiança e cumplicidade, 
nos permitiu aceder às informações dispersas que nos possibilitaram a reunião de um espólio 
considerável destes “cascos” e proceder assim ao seu estudo. 

Independentemente da narrativa em questão, que introduz a diferenciação ao nível temático e de 
personagens, existem figuras que se mantém e que adquirem uma centralidade que lhes confere a 
“identidade” de fundamento de brincas: o Mestre, o Bandeira (porta Estandarte do Grupo), o Acordeonista 
(figura tutelar que à sua falta fizeram desaparecer alguns dos grupos recentes) e os Faz-tudos.

Assiste-se à utilização de estratégias teatrais consolidadas, frequentemente usando prólogo e epílogo 
como forma de ganhar a atenção do público. Esta apresentação prévia da narrativa e das personagens, 
antes de se iniciar a dramatização e o seu resumo no final é realizada pelo Mestre, “Mordomo” do grupo, 
que simultaneamente convoca em si o papel de ensaiador, guardião da tradição do fazer e leader. 

Existe por vezes um certo secretismo transmitido de geração em geração que preserva o legado nas 
mãos de determinada linhagem, (conferindo poder!) podendo passar-se ao nível das formas do fazer, 
dos signos utilizados (nomeadamente da gestualidade ritual), no sentido críptico dos textos ou na 
hierofania (Eliade, 2001 ) que aparece ligada a certas acções e objectos. 

Frequentemente, e devido à forte marca da tradição oral, assiste-se à esteticização da fala, produzida 
em verso (no caso das brincas usando a décima) implicando uma forma peculiar no uso da palavra dita 
e cantada. O que faz a décima ser tão ao gosto popular passa pelas características da sua estrutura.

O tipo de elocução, pela função que desempenha, é referido pelos próprios, como estando relacionada 
com maiores níveis de eficácia na aprendizagem. Nomeadamente no que se refere aos ritmos, efeitos 
vocais e formas de dizer, a musicalidade da rima e a existência de uma linha melódica permite maior 
capacidade de memorização e ser audível em espaço aberto. 

A articulação dos espaços de representação e da assistência é mediada pela criação “in situs” do 
espaço “sagrado” de jogo teatral, assumindo diferentes formações. Uma das mais interessantes será a 
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disposição circular em torno de uma marca simbólica (Bandeira, Estandarte), de todos os participantes, 
actores e espectadores. “O centro no espaço sagrado possibilita o norteamento na homogeneidade 
caótica, serve como origem ou fundação do mundo, promove para o homem o viver real. Por outro lado, 
a experiência profana não contribui para a vivência do real, ao contrário (...) mantém a homogeneidade 
e, portanto, a relatividade do espaço. Já não é possível nenhuma verdadeira orientação, porque o ponto 
fixo já não goza de um estatuto ontológico único...” (Eliade, 2001, p. 27)

Mesmo encontrando-se definido o espaço de jogo, é usual a existência de momentos ritualizados 
de mistura entre as figuras e público, tornando-os “actantes” duma só performance, como ocorre 
nas Brincas. Noutros casos (exp. Bugiadas) decorre de forma processional sob forma de desfile 
com paragens em locais significativos da vida da comunidade, outras ainda apropriam-se do modo 
tradicional, de frente para um público sobre um palco de maior ou menor improviso de construção (exp. 
Auto de Floripes). Tem-se vindo a assistir à adaptação destas manifestações a certos formatos com 
maior visibilidade para o que tem contribuído a crescente dimensão da vida social como espectáculo 
presente no mundo contemporâneo, prefigurando uma maior utilização dos recursos modernos ao 
nível da luz, som e efeitos cénicos. A transformação que ocorre ao nível das práticas, das funções e 
significados que lhes são atribuídos emerge da tensão criativa presente nestas manifestações, entre a 
incorporação de elementos culturais provenientes das referências globais conduzindo ao aparecimento 
de objectos híbridos (Canclini, 1997) e as tendências de cristalização suportadas pelas noções de 
autenticidade de algumas encenações folclóricas.

Duma forma geral os participantes/actores evocam e apropriam-se das personagens através dos 
figurinos e adereços que usam. A criação da “figura” é realizada com o recurso a formas simples de fácil 
identificação, quer individualmente quer de grupos. Recorrem ao uso de adornos e objectos: coroas, 
chifres, chapéus, espadas, cruzes e chocalhos, mantos e xailes… E o uso da máscara impera, mesmo 
que, como ocorre nas Brincas, ela seja substituída por “óculos escuros”, que aqui desempenham essa 
mesma função mediadora.

A presença do ‘corpo em acção’ nas sociedades actuais, essencial para a reflexão sobre as práticas 
performativas, merece a nossa atenção face à mudança operada na noção de dever (Lipovetsky, 1994) 
em que a visão missionária assente em paradigmas maniqueístas deixou de mobilizar as sociedades a 
partir do final do século XX, reorientando para novas actividades o papel que o dever antes encarnava, 
fazendo surgir novos rituais contemporâneos, nomeadamente a sobrevalorização narcísica do corpo. 

Nestas manifestações a interpretação é regulada por distintos princípios. Ora assistimos à primazia da 
acção como no caso das performances de encenações conflituantes entre grupos como no caso das 
“bugiadas”, ora a acção secunda o que é dito, nomeadamente naquelas em que o texto é fundador, 
como é o caso das Brincas ou do Auto de Floripes. Nestes casos a atitude corporal é rigída e hierática 
contendo referências ao teatro oitocentista, anterior às mudanças introduzidas pelo paradigma da 
formação do actor como centralidade no teatro. A apresentação não é realista. O facto de se tratar de 
um texto em verso impõe que não sejam usadas técnicas interpretativas naturalistas. A enunciação de 
Zumthor (1983), ao caracterizar a produção tradicional (referindo-se ao texto como uma produção no 
sentido de uma harmoniosa cooperação de criações individuais, que durante gerações se reproduz de 
forma estável), permite-nos compreender as diversas ligações que se estabelecem entre esse legado 
oral, as artes da fala, as características do seu registo escrito, nomeadamente da versejamento em 
décimas.

Obrigatoriamente surgem outro tipo de “figuras”, em grupos de faz-tudos, de loucos, de diabos ou/e 
outros entes que provocam estranheza e ruptura. O humor e o cómico marcam presença: “os clowns 
assim como os jograis e o cômico dell’arte, sempre tratam do mesmo problema, qual seja, da fome: a 
fome de comida, a fome de sexo, mas também a fome de dignidade, de poder” Dario Fo (1999, p. 305)

Uma das funções principais destes elementos é o que Baktine designa pelo efeito do “mundo às avessas” 
quebrando a seriedade do acto (muitas vezes ditado pelo texto) apelando à ligação ao quotidiano 
e licenciosidade da fala (a ritualização do mito dá lugar ao grotesco, ao improviso e à interacção e 
interpelação espontânea com a audiência) A “Carnavalização” continua a ser um fenómeno rico e actual, 
o par Carnaval-Cómico, enquanto representação das “acções humanas inferiores”, correspondendo ao 
que é torpe sem causar dano e sem gerar pavor ou compaixão (ao contrário do pathos da tragédia) 
possibilita a vivência de uma transgressão ritual (Bakhtin, 1978; Eco, 1989; Alberti, 2002). Para além 
da tradicional conotação de negatividade, o grotesco e o riso pela expressão de um mundo inacabado 
traduzindo o processo de nascimento, alimentação, catarse, sexo, morte e renascimento tem um valor 
positivo associado à capacidade de regeneração da vida. O princípio da renovação é vital para a 
compreensão da continuidade destas manifestações. Todos os anos o grupo de brincas prepara em 
segredo e apresenta na comunidade um novo fundamento desejando sempre que supere o do ano 
anterior exercendo um estímulo revigorante. “vivemos na recordação de uma festa e na expectativa de 
outra.” (Perez 2002, p.25)
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O uso do humor, mesmo que dentro de uma estrutura rígida, está sempre presente nestas manifestações 
e constitui como que um piscar de olhos à audiência no sentido do reforço dos laços que os integram 
numa história de vida partilhada de memória comum.

Também a articulação com a música e a dança (ou o desenvolvimento de marcações coreografadas) 
frequentemente presente sob a forma de cortejo, conferindo-lhe a vivência globalizante da Festa, 
reforçam o vínculo comunitário tendo um efeito mobilizador e apelando à co-participação, nomeadamente 
pontuando o inicio e final das representações ou mudanças de cenas.

No caso das Brincas de Évora, podemos perceber que um dos elementos mais significativos que 
permitem a sua continuidade, mesmo que ao nível duma conceptualização da tradição, arredada já 
da vivência comunitária plena (Arendt, 2005) refere-se ao papel que as audiências desempenham. 
Assim, a apreciação estética produzida por toda a sorte de participantes (actores e espectadores que 
comungam o espaço da performance) e a sua valoração, traduzem-se numa responsabilização perante 
as gerações futuras, actuando sobre a motivação dos grupos.

A compreensão da diversidade de funções que estas manifestações detém na contemporaneidade - 
estética, cultural, ritual, educacional, social, etc. -permite-nos perceber melhor qual o impacto que têm 
nas comunidades. O seu estudo revela-se, desta forma, um contributo necessário para a educação, 
formação e intervenção teatral em contextos comunitários.
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ABSTRACT
We present a number of insights concerning the collection of oral accounts for two multidisciplinary 
research projects. Two study projects focusing on the material remains of a recent and traumatic past: 
first, a Spanish Civil War trench located on the Madrid front of Ciudad Universitaria (University Area). 
Secondly, the barracks and surrounding area of a building designed to house and exploit prisoners as 
enticed labor force next to the village of Bustarviejo, 50km. North of Madrid. Both crossed data drawn 
from three different sources: the archaeological record, audio recording of interviews and documents 
from a number of archives.

Archaeology’s methodological bent towards the residual as well as the fragmentary nature of its very 
basis have both proven invaluable tools in reconstructing experiences and constructing discourses 
that differed from more linear and conventional narratives. By acting as objects and places of memory, 
the remains of the material contexts of such traumatic experiences have helped us understand the 
importance of oral accounts as tools for understanding recent history. Perhaps unsurprisingly for a period 
so long manipulated and then ignored by official narratives, these accounts have turned out not only 
accessible through remains but as revealing and full of important lessons about an inglorious past as 
the ruins themselves. 

RESUMEN
A continuación planteamos una serie de inquietudes metodológicas en torno a la recogida de testimonios 
orales para dos investigaciones multidisciplinares. Dos proyectos de estudio en torno a restos materiales 
de un pasado reciente y traumático: en primer lugar, una trinchera de la Guerra Civil Española en el 
frente madrileño de la Ciudad Universitaria. En segundo lugar, los barracones y la zona circundante a 
un destacamento penal, construido para el alojamiento y la explotación de presos como mano de obra 
forzada junto al pueblo de Bustarviejo, 50 km. al norte de Madrid. 

En ambos casos hemos cruzado la información procedente de tres fuentes distintas: el registro 
arqueológico, el registro en audio de entrevistas y documentación procedente de diversos archivos. 

Gracias a la atención metodológica que presta a lo residual y lo fragmentario del registro con que trabaja, 
la arqueología ha supuesto en ambos una valiosa herramienta en la reconstrucción de experiencias y 
la construcción de discursos que cuestionaban la linealidad de otras historias más convencionales. 
Los restos de los universos materiales, los artefactos y paisajes de tan traumáticas experiencias, nos 
han servido para comprender la importancia de los relatos orales como herramientas de comprensión 
de la historia reciente. Tales relatos, que en principio se nos hacían accesibles a través de los restos, 
han ido adquiriendo un papel protagonista a lo largo de esta investigación sobre un pasado que fue tan 
manipulado durante la dictadura como olvidado después. Quizá por ello mismo, a la hora de estudiar un 
periodo tan poco glorioso, han mostrado la misma importancia y valor que las propias ruinas. 

The insights proposed here are the product of work that was originally conceived as complementary to 
the tasks of excavation and archival research. The interviews considered were carried out alongside 
archaeological recording and the archival research of two sites: a trench from the Spanish Civil War in the 
University City of Madrid and a military detachment used to house political prisoners from the Civil War 
during the ensuing Dictatorship. These interviews were carried out during a number of archaeological 
works and interventions conducted at the sites between 2006 and 2010. Our main concerns originally 
referred to material culture function, to specific artifacts and what they were used for, and could thus 
be dubbed ethnoarchaeological in an old sense. Originally a sub-discipline that dealt particularly with 
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the artifacts of indigenous societies, Ethno-archaeology has fortunately come a long way since its 
early stages as a present-day laboratory for archaeological inferences and hypotheses about material 
culture past (González-Ruibal, 2003). In a similar fashion, when carrying out archaeological and archival 
research our initial aim was to check the validity of our assumptions about the sites with the knowledge 
of those whose experience of them had been firsthand. From this rather limiting starting point, our 
interviewees have (hopefully) taught us to move beyond the mere use and function of certain objects and 
listen to some of their connotations in historical context. They have also opened our eyes and ears to the 
complexity of oral accounts as means of passing down past experience. Aware of the complexities of the 
spoken word, we are trying to grapple specifically with the part of its richness which, as archaeologists, 
we feel we should contribute in order to enrich historical knowledge of the Civil War: material culture. 

Therefore I will try to present the many ways in which material culture is used in an oral context to produce 
and hand down knowledge about the past. Although in the course of our interviews and research, Oral 
Histories have been considered as a Historical Source (sensu Fraser, 1993) this entails trying to come to 
terms with them as accounts of the past in their own right and exploring their specifically oral aspects as 
tools for learning about the past. I shall thus use the broader term oral accounts to refer to them. 

I present several different ways in which we, as both interviewers and interviewees have succeeded in 
using material culture to learn about the contemporary past at these two sites. I also hope to put across 
a number of insights about the ensuing connections between material culture and the spoken word that 
would explain why we have found artifacts and landscapes so useful. 

The first steps in this learning process have been the very tasks of on-site archaeological recording, 
prospecting and excavation, used as a more or less explicit means to finding potential interviewees. 
Gabriel Moshenska’s work at WWII sites in London provides fruitful examples of this procedure 
(Moshenska, 2007: 91-97).

Archaeology is an extremely visible academic activity, made picturesque by some of its more conspicuous 
tools and with a tradition of association to adventure. Whether amiable or not, archaeologists have 
inevitably been a presence at both sites. As a team, we have ventured into making ourselves available 
to anyone and everyone who felt they could contribute to the knowledge of them. While recording by 
GPS equipment, combing fields in archaeological surveys to find bullets, digging and drawing maps 
and sketches in the open air for hours, we have kept our eyes and ears open to visitors and passers 
by. This has been particularly true about our excavation of the Ciudad Universitaria trench. The main 
Campus at the Complutense University, where intense and decisive fighting took place during the war, is 
located near two of the largest parks in Madrid (González-Ruibal et al., 2010). We carried out intensive 
archaeological surveys in both the Campus and one of them (the Dehesa de la Villa) for two weeks. 
Both the Campus and the Dehesa are near the city centre and constitute a leisure area for madrileños of 
several generations. It was the perfect location for an experiment in public archaeology, an opportunity 
to reach out to Academia and the general public alike and bring about a debate about the remains of 
a particularly painful and unaddressed episode of recent history (González-Ruibal, 2007). But it also 
proved an invaluable source of contacts for interviews. Visits were organized and arranged by the team 
but also improvised by people who, for instance, found out about the dig through our blog. This was a 
sort of public excavation diary, where the results of the day and reflections of the team could be read by 
anyone and everyone26. Working alongside local grassroots organizations (the Grupo de Estudios del 
Frente de Madrid, GEFREMA, Frente de Madrid, Colectivo Guadarrama, and the Neighbour Association 
AAVV Dehesa de la Villa) and the special visibility of archaeology’s modus operandi enabled us to 
contact people who had fought on both sides of the trench. The interviews that then stroke us as the 
most valuable were contacted through one of these grassroots organizations and also by walking around 
the area during our surveys. It was this way that we had the chance to interview men who had fought in 
trenches very similar (and close) to “ours”. The public and political “dialogue about things” (González-
Ruibal, 2007) that constitutes part of the team’s theoretical grounding was put into practice in a very 
literal way. We were able to clarify such aspects as trench-digging procedures and tools, the components 
of machine-guns, etc. who had had a very direct experience of them. 

The same visibility assisted us when studying a forced-labor military detachment at Bustarviejo. Men 
on the losing side of the trenches were housed in its barracks and those of similar buildings in the area 
to make them build the railway between Burgos, the seat of Franco’s headquarters during the war and 
Madrid, the capital of his new state. As prisoners they had entered a special program by which a day of 
their sentence was deducted for every day spent working on the railroad. (Falquina et al. 2008.) It was 
photographic recording that first brought us to Bustarviejo. As members of the team became better-
known in the community, partly for taking part in the research, archaeological study slowly introduced us 
to some of the most powerful experiences connected to the site, those of the relatives and prisoners who 

26 The blog is still active, although it now covers all types of archaeological interventions and insights from 
members of the group. http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/
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actually lived in and around the barracks. Only two months ago we were still using the buildings’ highly 
evocative presence at an open-day presentation of some of the results of our work. Again we asked 
ourselves and some of the village’s present inhabitants about the purpose of some of the structures 
there. And again there was someone there who knew someone who might know, since their cousin had 
married one of the prisoners. A couple of hours later we were exchanging phone-numbers.

Using the pace and phases of on-site archaeological practice as a means of making contact with 
interviewees imposes certain restrictions. The entire campaign at the University City trench lasted 
for about two months, during which we interviewed some seven people (two of them individually, six 
collectively). At Bustarviejo, while we benefit enormously from the fact that one of our team members 
is part of the local community, the rhythm of campaigns continues to dictate our networking. On-site 
archaeological works around the site, sporadic as they might have been over the past few years, have 
become the best setting to make contacts. Therefore, the number of interviews we have carried out is 
very small. We do not intend to draw statistical conclusions based on our interviews. Excavation, slow 
and partial uncovering of social processes and structures is our favorite metaphor for the study of things 
social. The fragmentary nature of the object of our analyses constantly reminds us that our record of 
social phenomena is by definition incomplete and very often misleading; we understand that the results 
of our efforts need be constantly checked from as many perspectives as possible. This is why we present 
them at this meeting.

1. Producing accounts
As I stated above we hope to gradually broaden the horizons of our attention to artifacts in oral accounts 
connected to the sites we study. But we still find our initial concern with them useful in a number of very 
practical ways at interviews. Given the proximity of the war and the dictatorship and the strong personal 
engagement of certain generations of Spaniards with it, objects can help create an appropriate setting 
for our interviews. As external objects to both, they provide a useful bridge between interviewer and 
interviewee and a help break the ice. If presented as archaeological enigmas to us they can even help 
to set a tone which we deem more comfortable for the latter. Our main strategy in avoiding excessive 
directiveness on the part of the interviewer (Guber, 2001) has been to take on the role of a learner about 
the objects in the hope that interviewees would feel more like teachers. In many cases this has also 
represented a previous step to a more personal account which was often one of the final aims of the 
interview. 

a. Retrieving memories
Thus we have used both allusions and the very presence of the 
units of archaeological analysis to activate our interviewees’ 
recollection process. These have been artifacts, the broader 
social processes they were part of and the landscapes they once 
composed. 

Here, A. S. looks into the barracks of the Bustarviejo detachment 
and compares their remains with his mental picture of them.

There used to be bunks here, they slept in bunks, quite close 
to each other, with about 70-80 cm. between them27.
So there was a bunk to that side and another one to this side. 
Up against this wall. And that bunk on the corner is where my 
father used to sleep28. 

The presence, images and mention of artifacts would thus trigger 
highly vivid accounts of their personal experiences. Conversely, 
certain arrangements of these artifacts would also come to mind 
when remembering important moments or periods in their lives. 
Here, J.B. reflects on how her husband, like herself a political exile, 
came to eventually find a job overseas. 

P. had friends in the Franco-Argentina, the biggest insurance company. That’s in front of the 
Cathedral, that enormous building. After three days he got a position there29. 

27 Interview with A.S. (I) 10:41, carried out by Alicia Quintero Maqua and Jorge Rolland.
28 Interview with A.S. (II) 14:45, carried out by Alicia Quintero Maqua and Jorge Rolland.
29 Interview with J.B. (I) 09:18, carried out by Alicia Quintero Maqua.
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In this respect we have found objects, perhaps even their mention, to have as strong an evoking power 
as Joutard has pointed out about images and photographs (Joutard, 1993).

I’d grab a pencil right now and draw the prison walls for you; the road that goes underneath it, the 
mountain top…I’d draw it all for you. I’d draw the prison yard, I’d draw you a picture of the room 
where we got to see him. Here. I’ve got it there, I’ve got it all there, living30.

Just as photographs, objects seem to activate a very immediate, sensorial and firsthand aspect of 
memory. The fact that objects can be experienced through more than one sense would perhaps imply 
that they provide even more possibilities to assist memory in retrieving experiences. For sometimes one 
sense is not quite enough.

It rings a bell that something like that might have been there but I can’t quite see it31.

b. Reconstructing through presence
For, as we would soon discover, we interviewers weren’t the only ones setting off from material culture. 
Sometimes, even without being asked directly about a specific object, they would begin their story with 
it. Here, JP remembers his actions on the first day of the war:

So after a bit more than an hour they told us to put on our helmets and a mask
– Why the mask?
– Because we were out declaring war32.

Retrieval would be only the first step. Comparisons between mental pictures and artifacts present 
would lead onto a reconstructing process (Connerton, 1989) which was literally one of piecing together 
(González-Ruibal, 2007) the histories of their experience.

Objects would become central in composing the canvas of their recollections. When considering what 
had happened around these objects, the absence of certain elements would be noticed immediately. 

Here, the son of one of the prisoners indicates the position of houses around the barracks where the 
inmates’ relatives lived. 

Around this area there were some in the open air which are 
covered. And when we’d come when I used to be a kid we lived in 
one of tose little houses. 
Discovery? Archaeologists uncover the houses recovered in the 
course o fan interview.

Another way in which artifacts proved to have a powerful 
structuring role refers to their literal place in social processes which 
interviewees’ took part in. Their mere presence would serve as the 
basis for an account of things happening around them. An account 
often structured by connections between artifacts, visual images, 
people and their actions. 

Here a recollection about absent landscape leads onto building 
procedures.
But they weren’t plants like this. They were ferns from around here. 
There used to be many fern branches round here and very big 
ones too. I don’t know where. (…)
There was lot of ferns. Back then they would bring green fern. 

They’d leave it to dry a bit. And it became like a layer and then one layer after another layer and 
another one and another one… 33

The links between different artifacts as landmarks of their experience would also thread them in with 
actions that occurred before and after them. As more artifacts begin to be mobilized, the wheels of other 
actions are set in motion to bring other episodes of this experience. 

30 Interview with A.S., (II) 31:16 A.S carried out by Alicia Quintero Maqua and Jorge Rolland.
31 Interview with As. (II) 11:05. carried out by Alicia Quintero Maqua and Jorge Rolland.
32 Interview with JPB (I) 10: 50 carried out by Santiago Lorente and autor.
33 Interview with AS carried out by Alicia Quintero Maqua and Jorge Rolland.



05Pedro Fermín Maguire

69 •

Here, a visit to the camp triggers recollections about previous journeys there…and the artifacts involved:
The first few times I came…There’s a journey that I’ll never forget, of course. We made it on this 
train that goes to Aranjuez…the strawberry train…those were the trains there used to be back then. 
Covering the itinerary from Huesca-Zaragoza to Madrid34.

Our fascination at these building processes and recollections about industrial artifacts such as trains was 
just the first step. As archaeologists our interest lies not just in artifacts but also in the social relations 
surrounding them. However, when reconstructing these experiences we were struck by the clarity and 
abundance these artifacts emerged with. Very much in contrast to historical discourse, which we have 
been brought up on and trained in, oral accounts seemed to mobilize many artifacts as a means to 
recompose past experiences and situations. Why?

Joutard’s insights about the importance of visual memory and the body (Joutard, 1993) seemed to 
suggest a certain realm in which these oral accounts work best at reconstructing past experience. A realm 
which is highly sensory, built around firsthand experience and that shares some of the characteristics 
that W.J. Ong proposed for oral cultures and thought (Ong, 1987:48-55). Among these, direct reference 
to immediate human action is perhaps the most relevant. Not only because the images and objects they 
had retrieved their memories through seemed to participate of this realm. 

But also for legitimating purposes: when re-constructing these experiences with someone else, elements 
present in the original action are brought to the present to create an effect of truth through firsthand 
experience. Thus, even distances would be retrieved from their past context and replicated in the new 
context of the interview: what was there then, was brought here now. For example, distances were 
replicated in an experiential way: 

From our doorstep to that fountain the distance was the same as the one frm here to that wall, 
not further35.

In stark contrast with claims of truth in historical discourse, where the narrator’s absence is one of the 
legitimating devices (Bermejo Barrera, 2002) elements have to be made present. Objects fulfill this role 
easily for, even if they are not literally there their mention can recreate them immediately and the desired 
effect will be achieved. 

c. Activating body memory
Traumatic aspects in many of our interviewees’ experience have shown us how particularly suited the 
human body is to retrieve memories of intense, mostly negative, episodes. Bodily impressions and 
experiences such as uneasiness, cold, fear, etc. were retrieved through bodily actions: Shivering, pacing 
the floor, etc. 

We were so nervous there, imagine. No documents or anything. Just strolling up and down the 
whole time36.

The absence of artifacts around the body at the time of recounting these episodes can elicit very physical, 
even architectural accounts of the material culture which, back then, contained what we now consider 
as an animated object: the body.

As you go into the train, into the carriage there’s a sort of entrance hall to the train, to the carriage…
which is closed on one side, closed on the other side and then open on one side where the stairs are. 
Then there’s a door which you enter the carriage through.
Well we have traveled in that space in right in the middle of Christmas periods. Our suitcases as 
seats. We were there, as covered up as we could, with blankets, with whatever we could37.

Here the interviewees’ bodies themselves are treated as sources, as triggers for accounts of the past. 
They fulfill the same role as any artifact we might have brought along to the interview. Since the bodies 
were there then (at the time of the action) they become mobilized here now (at the interview) to act as 
highly experiential reminders of historical experience; as its “corporal envelopes” (Connerton, 1989: 2).

But there is perhaps another reason why the speaker’s body also assists orality in reproducing experiences. 
Insofar as they were there then and here now they are already legitimating its claims. For if, as we have 

34 Interview with AS carried out by Alicia Quintero Maqua and Jorge Rolland.
35 Interview with AS carried out by Alicia Quintero Maqua and Jorge Rolland.
36 Interview with JB (II) carried out by Alicia Quintero Maqua.
37 Interview with JB carried out by Alicia Quintero Maqua.
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seen, orality legitimates its accounts by making parts of them present, the speaker’s body has already 
completed the cycle. It does not need to be skillfully re-presented to the listener: it is just there.

The same logic lies behind showing one’s scars, which we here find meshed up with references to 
famous battle places…

The first time I was wounded it was in the Alto de los Leones; the second was in the head…38

For, like cold or fear, scars are (painfully) embodied experiences. They are the utmost example of the 
body’s possibilities as a retriever and re-constructor of past experience. This is perhaps another reason 
why oral accounts, which work best with the immediate and sensorial aspects of past experiences calls 
upon the body’s aid when retrieving and reconstructing them. The body is not only the perfect reminder of 
embodied historical experiences. It is also the primary tool for recounting them in a highly engaging way. 

Part of this engaging force lies in that the account does not need to replicate the body to back its claims. 
No mimicking is needed to generate an effect akin to firsthand experience on the listener. They can just 
look at them… if they’re “of little faith”, they can even touch them. On the other hand, artifacts that are 
not there at the time of reconstruction do need to be replicated and indeed will be mobilized: Wagons, 
blankets, etc. are called upon to make us picture the scene and engage in it. To somehow take part of it 
as it is being reconstructed. 

Like scars, material culture can be experienced through the body of both the speaker and the listener, 
sometimes in a much more engaging way. But if a scar is by definition a reminder of an experience past, 
objects can be mobilized to help re-enact historical experience; they can assist in making it present and 
simulate it in the listener. 

For instance, weapons. One pistol can, depending on the direction it’s pointing at and who’s holding it, 
dictate the roles in a story that is being told. 

They’d come round on their lorries, with their rifles like this, frightening people more than anything else39.

In this case, although the pistol isn’t there, intonation makes it is clear that the speaker becomes one 
of the militiamen and the listener one of the (frightened) people when the former adopts the position of 
holding the gun. 

The effect or experiencing fear and other emotions is attempted through very direct means of replication. 
And scenes can be replicated very successfully by objects (imagined or present) that were there at the 
time of the action as well as by a helpful listener. For if the listener is prepared to take it on, what will 
become replicated will be roles in social and historical experience. It goes without saying that in the 
course of our interviews we have not only tried our best to ask the right questions but also been pointed 
at by many guns, pushed, grabbed by our collars, slapped, winked at, court-martialed and shot on the 
spot…as best we could. 

The right questions were sometimes already laid out; written in a script perhaps molded by repeated 
retrieval, reconstruction and reproduction: a dialogue. While we could raise our hands at the guns being 
pointed at us we couldn’t always enter the dialogue. But listening to direct speech would very rarely 
miss to trigger the same feeling as being pointed at by an imaginary gun or empathizing with that virtual 
reproduction of the speaker’s ensuing fear: a temporary impression of presence. 

A classic device of oral accounts, dialogue mobilizes roles in the action. Here, the wife of a political exile 
shows how she used to handle interrogations and police officers in general. She used to take on the role 
of the scorned wife.

Let me deal with him
– Who are you?
– I’m his Mrs.
– Your husband. Where is he?
– I don’t know and I don’t care. (Imagine me being that cheeky)
– Why?
– Because he was a red. So don’t ask me anymore about him…
A fortnight afterwards they came again.
– Do you know know where he is?

38 Interview with JPB (I) 09:05 carried out by Santiago Lorente and autor. The Alto de los Leones (The Lions’ 
height) is a mountain outside Madrid where intense fighting took place during the siege of the city. Pre-
viously known as the Alto del León (in the singular Lion’s heights) it was renamed in the plural by the Fran-
coists as a reminder of the nationalist combatants courage.

39 Interview with Tomasa (I) 5:36 carried out by Alicia Quintero and author.
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– No! I’ve told you I’m not interested! I think he’s in Venezuela or Bolivia! -He was in Paris.
– I understand you ma’am, because those are very bad people.
– Of course you’re right…
So they left me alone40.

Direct speech assists when here also because it is a situation where the word becomes crucial in solving 
a situation. 

Also, being important moments in the account, they must have been told repeatedly over the years. Their 
importance had made the speaker double their efforts to capture the intensity of the action. Here, the 
right questions to ask would become obvious. We had “got the right end of the stick” and could assist 
the speaker in re-enacting that past situation. As easily as by raising our hands at that imaginary rifle: 

– So, do you know how he got away?
– Yes, very calmly. Through the door.
– Seriously?
– Yes. Because he became friendly with the guards. And that was it; so he walked out the door and 
into the police on the way.
They said: “Are you off?”
So he went: “Yeah, I’ve been released.”
And he said that trembling, right?

The presencing effect is perhaps so strong because what the spoken word replicates is nothing but itself. 
The spoken word can be seen as the hero of both these stories in that it saved the people involved. What 
would have happened had these people remained silent? If speech is a fundamental bodily practice 
in negotiating one’s social position (Bourdieu, 2001), it is only natural that it should become the main 
protagonist in some of these accounts and be brought into play in its most direct form. 

2. Narrative devices within the account
a. Contextualizing time and event
At this point I move on from the role of material culture in retrieving and re-constructing experience to its 
importance within the framework of the resulting account. I shall be looking at material culture not just as 
a pretext of the account but also as an integrating part of it.

Dialogue is not the only character. The spoken word needs to share the stage with other elements of 
which material culture is just one more. Since orality’s claims are treated and vindicated as historically 
charged, oral accounts are explicitly reckoned with other figures of the traditional bearer of historical 
truth: historical discourse. The fact that we always introduced ourselves as University students could 
be seen as the first dialectical statement in a clash of two ways of handing down historical experience: 
oral accounts vs. the historical discourse. Our impression of many of these interviews was that the type 
of historical experience that oral accounts speak of clashed at key concepts such as historical time, 
historical place and historical character. From this perspective, material culture has tended to assist 
oral accounts in translating these concepts (related to the historical discourse) into more workable, 
experiential episodes. Sometimes it has failed to do so or has even been completely absent from the 
clashes. Examples of this are also mentioned. The gap between the preferential realm of oral accounts 
(that of firsthand, immediate experience) and historical discourse is difficult to bridge. 

But again, when carrying out our interviews, sites have usually done a lot of work for us. They have 
already provided some sort of setting to the questions referred to historical time and place (When and 
where the interviewees were). But, time being every historian’s obsession, other times will inevitably 
become mobilized. Sometimes the obsession will be satisfied by an oral account that produces extremely 
precise dates:

The fifteenth of December 1951 we arrived in Buenos Aires. The fifteenth of December, I remember 
that very clearly41.

…but very often, when we ask about specific dates and periods we are confronted with quite inaccurate 
answers.

He was released from prison on parole (…)

40 Interview with JB 21:30 carried out by Alicia Quintero Maqua
41 Interview with J.B. (II) 28:20 carried out by Alicia Quintero Maqua.
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– When did he leave? What year was it?
– When he left? It must have been 38 or so; towards the end of the year.

As Domínguez Almansa (2008) suggests, personal events overlapping with historical ones are much 
more effective as landmarks of experience and time references in the account. 

– So let’s see. He was arrested for this article and taken to Bustarviejo, but. Are you sure it was the 
year 39? Can’t it have been later? 
Yes, yes, aonce the war had finished, you’re right. Later, yes (…) It was nineteen-forty because Marili 
had already been born42. 
– And Marili was born in the year…?
– In 1940 on the same day as myself. March the 30th. The same day as me43.

Most interviewees responded very well to these. Particularly when referred to historical place, to the 
set of these events. Material culture assists in bridging the gap between historical event and personal 
experience by filling the picture with detailed descriptions and pictures of material culture, although 
sometimes we encounter very intangible mnemonics

– Where were you on the day the war started?
Here in Madrid. And I was woken up by the shots. I was in bed.
And my dad said:
– there’s something wrong. There must be something going on because there’s a skirmish.-So I 
went. (…) And people said- In the Cuartel de la Montaña. And that’s where I set off to44.

2. Characterizing places and people
Profuse descriptions of material culture act as sign that the speaker has seen it with their own eyes, 
touched it with their own hands and heard it with their own ears. 

I could take you to the very spot where they were shot and everything45.

But also portray their experience very graphically. Sometimes they compose collages; juxtapositions of 
personal experience and material culture: some of our interviewees knew perfectly well about ammunition 
types and bullets since they carried bits of it inside their bodies. The connections of historical place, 
material culture and body were too crude to be missed:

The first time I was wounded it was in the Alto de los Leones; the second was in the head…46

The connections can help reinforce their legitimacy, as we have seen.
(My husband) enrolled voluntarily from the first day. He’s one of the ones who were at the Cuartel 
de la montaña.
– Wow, fancy that! 47

Once they are reassuringly firm, interviewees they can mobilize material culture to fill places with specific 
anecdotes. Many of these have artifacts as their main characters.

Imagine, we saw, inside a trench. Not a first-line trench but a second-line trench because they were 
very wide. And they had put a cart inside it and it was full of oranges. Shit, we stuffed our faces with 
oranges48.

In describing places and situations, accounts sometimes moved beyond the specific place to include 

42 Interview with. J:B. (II) 3:5 carried out by Alicia Quintero Maqua.
43 Interview with J:B. (II) 6:11 carried out by Alicia Quintero Maqua.
44 Interview with CH 1:48 carried out by Carlos Marín and author. The Cuartel de la Montaña was the only 

fort in Madrid City to back the Francoist coup. The military rebels and fascist militias inside it were defeated 
in the first few days of the war.

45 Interview with CH (I) 29:44 carried out by Carlos Marín and author.
46 Interview with JPB (I) 09:05 carried out by Santiago Lorente and autor.
47 Interview with J.B. (I) 00:48 carried out by Alicia Maqua.
48 Interview with CH (I) 23:30 carried out by Carlos Marín and author.
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the material culture around people affected by a certain situation. These descriptions would not imply a 
permanent trait about the people and places but a temporary state. 

In this case the circumstances would be those of someone’s upbringing.
My father was a man from a village where not a single bus reached. There was nothing; not a radio 
nor nothing49.

Here, life conditions in the barracks…
They wore those clothes like…a kind of caqui-grayish color. They would give them jackets, trousers 
and underpants, well they’d also give them shirts made of a quite rough material. But I don’t have a 
clear impression of them complaining about being very cold50.
Were they dressed differently?
No. Plainly, plainly. They were dressed…poor people, like they could 51.

The horses and war material that militiamen, in a disrespectful way, housed in the church:
And then, of course. You know that the Falangists came and did a lot of silly things. During the war 
they put horses inside the church…52

Before I move onto problems arising from historical character I would like to present a set of completely 
different examples. Of ways in which artifacts are used effectively as attributes of a person; as so closely 
associated with them to the point that this person becomes characterized by it. They refer to (or are) 
things that people did that somehow come to define these people or what they meant to speakers. In the 
same way that other statements define them

Here they barely killed any people at all… because of him. Because he did a lot for people here. 
Because he didn’t like anyone being killed 53.
And one Christmas he made me this perfect wooden lorry…It had doors and everything. It was 
perfect. And it had very good wheels and I used to ride the lorry…I’d roll down the hill on that lorry 54.

Here, CH portrays his own thoughtlessness as a young man handling a machine-gun.
The officer would tell us: -“Shoot but save ammunition” (…) 55

They told us: “shoot every now and again” But we, of course we were just kids. So we went “come 
on then” brrrrrrrrrrrrrrr all night long. Such a stench of gunpowder inside the bunker that we would 
go out of breath 56.

These fascist militiamen’s arrogant attitude was performed and is remembered through weapons 
They were only passing by. That’s all they wanted to do.
– They came on lorries did they?
They’d come round on their lorries, with their rifles like this, frightening people more than anything 
else 57.

3. Celebrities
A completely different process seems to trigger the multiplication of historical characters. Historical 
characters remind us of the importance of mass media, propaganda and other carriers of historical 
discourse. Once again, Joutard (1993) has warned us about this when working with visual images 
specifically. Many important historical characters have been incorporated into their accounts. Sometimes 
they have done so because they were simply part of local history or their personal experiences. 
Sometimes they weren’t particularly impressed…T. remembers Franco’s visit on the inauguration of the 

49 Interview with AS 42:44 carried out by Alicia Maqua and Jorge Rolland.
50 Interview with A.S. (II) 13:26 carried out by Alicia Maqua and Jorge Rolland.
51 Interview with T (1) 11:15 carried out by Alicia Maqua and author.
52 Interview with T (1) 7:14carried out by Alicia Maqua and author.
53 Interview with T (1) 1:06 carried out by Alicia Maqua and author.
54 Interview with AS (circa 10:18) carried out by Alicia Maqua and Jorge Rolland
55 Interview with CH, (39:45) carried out by Carlos Marín and author.
56 Interview with CH, (14:15) carried out by Carlos Marín and author.
57 Interview with T. (I) 5:36 carried out by Alicia Quintero and author.
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Madrid-burgos railway:
I didn’t go myself but apparently he did come waving his hand like this and so on… 58

But in its dialogue with historical discourse, oral accounts have detected the value of bringing them into 
play. After all historical characters are “a socially legitimate currency of memories” (Connerton, 1989: 3) 
Our interviewees do not carry pristine untouched recollections. Over years of accounts, if they engage 
the listener, characters will be incorporated into the set of devices to help reinforce speakers’ position 
and what they are saying.

And then during the journey that we made to México, the whole Republican government (in exile) 
was there and they all invited us over for lunch…they never left us alone, day or night 59.
José del Río. Who was minister of health of Casado’s government. A very close friend of his. And 
he’s my daughter’s godfather 60.
And this I found out through…You know who? Eduardo Haro.
He was a very good friend of ours… 61

But then there’s a very good anecdote there. It turns out that Sánchez-Albornoz’s son was there, and 
so was Lamama and…another very well-known man 62.

If the story crystallized into a good anecdote, chances are that identities might be lost in repetition, 
reconstruction and re-elaboration. For, as we know, speakers will use dialogues to take on the role of 
these characters making it very difficult to untangle all the connections that a specific anecdote has 
generated. As Trastulli once pointed out “collective elaborating has been at work”. Interviews are only 
one very specific moment of that collective (preferably collaborative) work of continuous reconstructing 
and re-shaping. The specific ways in which oral accounts treat historical experience will impress this 
aspect in such a way as to make it very difficult to establish individual authorship and factuality. Who told 
this story first? How many times did it happen?

While we were here on the Madrid front, Franco visited us. Twice. To congratulate us. I saw him a 
couple of times
(…)
-And what was that scene like?
-The guy had balls, boy. He’s a guy with more balls than Espartero’s horse.
And the guy, I remember him having a colonel behind him saying:
-Duck, general, duck. And he was like “no”. What a fellow. The guy stood upright 63. 

J.P.on the nationalist side?

…Or was it CH on the Republican side of the same front? Why has the main character, in all his might, 
been deprived of his role?

I was there one night when we…we crossed the bridge…the Puente de los franceses.
– Yes.
Not the one that the train crossed…the one on the road further on. And he said, go on, come with us. 
Lieutenant Galán. Paco Galán’s brother, the one they court-martialled. So the guy was very tall and 
we were all ducking. Bullets would whistle by…and he goes:
– You see the ones that you can hear never hit you, stand upright, stand upright. And I’d go, yeah sure…
– Ha ha ha.
– To myself I’d think bugger you!
– Don’t duck guys, can’t you see that I’m not…?
He was a guy with a pair of balls, hey? 64

…Or exactly how many pairs?

Most importantly, who cares? The story is too good not to be told. And yet, this points to something more 
than the mere uselessness of reducing the richness of oral accounts to the terms true/false. It seems 
to defy authorship and to somehow undermine the same figure whose very bravado is being praised. 

58 Interview with T. (I) 19:05 carried out by Alicia Quintero and author.
59 Interview with JB (II) 12:30carried out by Alicia Maqua.
60 Interview with JB (II) 18:18 carried out by Alicia Maqua.
61 Interview with C.B. (I) 17:52 C.B. carried out by Alicia Maqua and autor.
62 Interview with JB (II) 10:10 carried out by Alicia Maqua.
63 Interview with JPB (32: 28) carried out by Santiago Lorente and author.
64 Interview with CH (I) 34:55 carried out by Carlos Marín and author.
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It seems significant that the importance of the individual, that unrepeatable character in History, whose 
exceptional virtues left an impression on History should be devaluated. For, if one is to believe all the 
claims to having “met” Franco, General…or Pasionaria, they would have to conclude that there were quite 
a few of each one of them going around in those years. Why this unauthorized copying and distributing 
of historical characters? Why this sabotage of the individual? I suggest a kind of rhetorical assassination, 
a challenge to their individual importance. This could lead to questioning whether the clear-cut individual 
historical character is probably the best analytical unit for social processes of historical change that 
involved millions of people. Ensenzberguer’s biographical experiments through a collage of oral accounts 
and written memoirs failed to produce an orthodox biography of the anarchist leader Buenaventura 
Durruti, as much a historical character of the war-as a hero and symbol of the revolutionaries that took 
part in it. In doing so, this German writer succeeded in showing that the figure of the Napoleonic individual 
is sometimes an unfitting protagonist of a history of the masses and by the masses. 

4. Things can be heroes
Historical characters are probably not the most valuable of our speakers’ tools in handing down 
knowledge about the past. But there is another aspect of their treatment of material culture which we do 
feel revealing about past human experience: the way that objects can become characters. 

Here, the wife of a prisoner recalls the instructions given by somebody acting as a link of an underground 
organization helping exiles on their way out of the country.

– You keep this suitcase because you’re going to be leaving tomorrow morning. You go to Irún, you’ll 
see that he’s got there alright and he’ll be handed over the suitcase. Don’t you worry, the suitcase 
will crossover too”.
That was the last time I saw him on the border 65.

Much has been written about the agency of things but few historical accounts treat artifacts as characters 
in the way that oral accounts do. Even when they are not the main characters, when reconstructing and 
handing down knowledge about the pastoral accounts often treat objects and people interchangeably. As 
I have tried to put across, material culture can take on a fundamental role as a mediator in many ways 
and for a number of reasons. But among them we must take into account the connotations that many new 
artifacts acquired in these crucial years of the modern experience of people on European soil (González 
Ruibal, 2008) Missiles, machine guns, military barracks, guns, are easily remembered because, to 
those generations they were new, often daunting, presences in their life-historical experiences. When 
considering the connotations they must have had we must be careful not to strip them of a certain detail: 
their actual importance.

65 Interview with J.B. carried out by Alicia Maqua.
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ABSTRACT
Culture is a tool designed by evolution that allows the survival and expansion of human groups. The 
collaboration in mutual benefit among the members of a group is one of the keys to the success of 
our societies. The evolution has designed several tools to enhance social cohesion. Understood 
as participation in a common project, all tasks and activities that involve collaboration among 
individuals enhance cohesion and increase the feeling of walking in the same direction. These 
tasks include the communal work and, above all, the music.

RESUMO
A cultura é unha ferramenta deseñada pola evolución que permite a supervivencia e expansión dos 
grupos humanos. Unha das claves do éxito das nosas sociedades é a colaboración en beneficio 
mutuo dos membros dun mesmo grupo. A evolución deseñou diversas ferramentas que potencian 
a cohesión social. Entendida esta como a participación nun proxecto común, todas as tarefas 
e actividades que implican colaboración entre individuos potencian a cohesión e aumentan a 
sensación de camiñar nun mesmo sentido. Entre estas tarefas destacan o traballo comunal e, 
sobre todo, a música. 

A cultura pódese definir como o conxunto de todas as formas, os modelos ou os patróns, 
explícitos o implícitos, a través dos que unha sociedade regula o comportamento das persoas 
que a conforman. Como tal inclúe costumes, prácticas, códigos, normas e regras do xeito de ser; 
vestimenta, relixión, rituais, normas de comportamento, sistemas de crenzas etc. Desde outro 
punto de vista, poderiamos dicir que a cultura é toda a información e habelencias que posúe o ser 
humano. 

No 1982 a UNESCO declarou:
...que a cultura lles dá aos humanos a capacidade de reflexionaren sobre si mesmos. É ela a que 
fai de nós seres especificamente humanos, racionais, críticos e eticamente comprometidos. A 
través dela discernimos os valores e eliximos opcións. A través dela os humanos expresámonos, 
tomamos conciencia de nós mesmos, recoñecémonos como un proxecto inacabado, poñemos 
en cuestión as nosas propias realizacións, buscamos incansablemente novas significacións, e 
creamos obras que nos trascenden 66.

O amplo traballo de investigación realizado pola UNESCO sobre as funcións e os valores das 
expresións culturais, así como dos monumentos e os lugares, ten aberto a vía a novos enfoques 

66 UNESCO. Declaración de México. México, 1982.
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da comprensión, a protección e o respecto ao patrimonio cultural da humanidade. Este patrimonio 
vivo, chamado inmaterial, confire a cada uno dos seus depositarios un sentimento de identidade e 
de continuidade, posto que os individuos fano seu e recréano constantemente. 

No texto da Convención para a salvagarda e posta en valor do patrimonio cultural inmaterial da 
UNESCO do ano 200367 defínese o patrimonio cultural inmaterial (PCI) do seguinte xeito: 

Enténdense por inmateriais os empregos, representacións, expresións, coñecementos e 
técnicas -xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e espazos naturais asociados a esas 
prácticas - que as comunidades, os grupos e nalgúns casos os individuos recoñezan como 
parte integrante do seu patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial transmítese de 
xeración en xeración, é recreado constantemente polas comunidades e grupos en función do 
medio no que se desenvolve, a súa interacción coa natureza e a súa historia, infundíndolles un 
sentimento de identidade e continuidade e contribuíndo, deste xeito, a promover o respecto da 
diversidade cultural e da creatividade humana.

Seguindo unha das clasificacións dadas pola UNESCO, o patrimonio cultural inmaterial podería 
abarcar os seguintes ámbitos, se ben hai que ter presente que as prácticas e representacións do 
PCI forman un todo indisoluble e interrelacionado e que esta división xorde como sistema operativo 
sen ánimo de definir compartimentos estancos no PCI:

1. Tradicións e expresións orais, incluído o idioma como vehículo do patrimonio cultural 
inmaterial,

2. Artes do espectáculo,

3. Usos sociais, rituais e actos festivos,

4. Coñecementos e usos relacionados coa natureza e o universo,

5. Técnicas artesanais tradicionais.

En cada un dos anteditos ámbitos ocorren as manifestacións concretas que son denominadas 
procesos, ou articulacións recorrentes de prácticas sociais que poden ser e adoitan ser de índole 
diferente. As prácticas sociais poden ser expresadas a través de conceptos, coñecementos e 
competencias. As prácticas sociais, encadeadas en procesos ou non, aprópianse de estruturas 
construídas ou de espazos (chamados) naturais. As prácticas sociais, encadeadas en procesos ou 
non, producen un lugar ou medio cultural.

A UNESCO ten afondado nas características do PCI dicindo que este é:

• Tradicional, contemporáneo e vivinte a un mesmo tempo: o patrimonio cultural 
inmaterial non só inclúe tradicións herdadas do pasado, senón tamén usos rurais e urbanos 
contemporáneos característicos de diversos grupos culturais.

• Representativo: o patrimonio cultural inmaterial non se valora simplemente como un ben 
cultural, a título comparativo, pola súa exclusividade ou valor excepcional. Florece nas 
comunidades e depende daqueles cuxos coñecementos das tradicións, técnicas e costumes 
se transmiten ao resto da comunidade, de xeración en xeración, ou a outras comunidades. 

• Baseado na comunidade: o patrimonio cultural inmaterial só pode selo se é recoñecido 
como tal polas comunidades, grupos ou individuos que o crean, manteñen e transmiten. 
Sen este recoñecemento, ninguén pode decidir por eles que unha expresión ou un uso 
determinado forma parte do seu patrimonio.

• Integrador: podemos compartir expresións do patrimonio cultural inmaterial que son 
parecidas ás dos outros. Tanto si son da aldea veciña como se proveñen dunha cidade nas 
antípodas o teñen sido adaptadas por pobos que emigraron a outra rexión, todas forman 
parte do patrimonio cultural inmaterial: transmitíronse de xeración en xeración, evolucionaron 
en resposta á súa contorna e contribúen a infundirnos un sentimento de identidade e 
continuidade, creando un vínculo entre el pasado e o futuro a través do presente. O 
patrimonio cultural inmaterial non se presta a preguntas sobre a pertenza dun determinado 
uso a unha cultura, senón que contribúe á cohesión social fomentando un sentimento de 
identidade e responsabilidade que axuda aos individuos a sentirse membros dunha ou varias 
comunidades e da sociedade en xeral. 

Unha vez que nos temos aproximado á definición do que é o patrimonio cultural inmaterial debemos 
achegarnos ao tema central deste artigo: por que o patrimonio cultural inmaterial xera cohesión 

67 UNESCO. Convención para a salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial. París, 2003.
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social dentro do grupo que o recrea? Para comprender este fenómeno debemos, primeiramente, 
comprender que é exactamente unha sociedade. Defínense estas, en xeral, como un conxunto de 
individuos (humanos ou non) que comparten unha cultura e que se relacionan e interactúan entre 
si, cooperativamente, para formar un grupo ou comunidade. Desde este punto de vista, a definición 
é tautolóxica respecto á cultura, pois defínese a sociedade como un grupo que comparte unha 
determinada cultura, e defínese o patrimonio cultural como as prácticas e procesos que comparte 
unha sociedade ou grupo. Segundo vimos ao principio, a cultura está principalmente composta 
polo patrimonio cultural inmaterial, pois a parte material do patrimonio cultural dunha sociedade 
non é senón o froito tanxible da súa parte inmaterial expresada nunha determinada contorna. Deste 
xeito, podemos dicir que o que organiza e da forma diferencial a unha sociedade é precisamente o 
patrimonio cultural que comparten e recrean os individuos e comunidades que a forman. 

Debemos tamén entender que o ser humano non pode existir fóra dunha sociedade, é dicir, 
precisa dun contexto cultural para existir, expresarse e formarse como tal. Somos seres sociais 
e isto equivale a dicir que somos seres culturais. Desde este punto de vista sociedade equivale 
exactamente a cultura, a herdanza cultural, é dicir a patrimonio cultural. Non existe unha cultura 
fóra dunha sociedade e tampouco existen unha sociedade que non teña unha cultura, simplemente 
son as dúas caras dunha mesma moeda, as dúas caras deste folio que se tocan, que é o mesmo 
e contén informacións distintas. 

As sociedades humanas son entidades poboacionais; dentro da poboación existe unha relación 
entre os suxeitos (habitantes) e a contorna, ambos realizan actividades en común sendo isto o que 
lles dá unha identidade propia. Aquí está precisamente a clave do tema que estamos a tratar. Para 
que unha sociedade humana se manteña unida precisa un proxecto común, e este non é outro que 
o mantemento e expansión do grupo social. Dito doutro xeito, a vida en xeral, entendida desde o 
punto de vista das unidades xenéticas que se replican, só pretende a súa continua expansión e 
colonización de novos espazos; cada especie busca unha solución particular a esta tarefa gravada 
nos xenes e a solución que a especie humana adoptou para resolver este problema está baseada 
na creación de grupos estables de individuos que colaboran en beneficio mutuo para que o grupo se 
perpetúe no tempo e se estenda no espazo. A ferramenta que a evolución seleccionou para manter 
xunguidos aos grupos humanos é a colaboración no desenvolvemento dun proxecto común e esta 
colaboración exprésase en todos os ámbitos. Deste xeito, a sociedade pode ser comprendida como 
unha cadea de coñecementos entre varios ámbitos, como o económico, político, ritual, cultural, 
deportivo, de entretemento etc. que se herdan de xeración en xeración a través de diferentes 
métodos, sendo a transmisión oral un dos principais vehículos desta transmisión ao longo da 
historia das sociedades humanas. 

A cohesión social designa, en socioloxía, o grao de consenso dos membros dun grupo social ou 
a percepción de pertenza a un proxecto ou situación común. É unha medida da intensidade da 
interacción social dentro do grupo. Evolutivamente a necesidade de cohesión é básica nunha 
sociedade ou comunidade con un fin ou propósito humano que implica ou demanda relacións 
xerárquicas e funcionais entre os membros a fin de coordinar ou organizar a acción social. Isto 
quere dicir que esas relacións son consensuais, percibidas como xustas entre os grupos que 
gobernan e os que son gobernados. Demandan ou implican tanto a percepción do bo desempeño 
das autoridades, e que esas sexan respectadas, como que exista una acción percibida como de 
interese común.

O proxecto común nas sociedades humanas desenvólvese, exprésase e retroaliméntase a través 
da execución de tarefas ou prácticas comunitarias. Estas son das máis variadas índoles pero 
en xeral organízanse en torno a varios aspectos. Vexamos cales son é como todos son fonte de 
cohesión social reforzada e mantida a través da cooperación.

Quizais as primeiras actividades comunitarias que se desenvolveron evolutivamente, pola pura 
necesidade biolóxica de obtención de alimento e acubillo, fosen aquelas actividades relacionadas 
co propio medio natural. Nestas actividades podemos diferenciar claramente dous aspectos: o 
primeiro é compartido con outras moitas sociedade animais e trátase da explotación da contorna 
para a obtención de alimento e lugares de refuxio e vida. A este nivel todos os individuos que 
forman unha sociedade ou grupo social colaboran para acadar un fin común: a obtención de 
alimentos e recursos a partir do medio. Para elo desenvolven unha serie de técnicas particulares 
que lles permiten explotar unha contorna natural cunhas características propias. Así os grupos 
humanos desenvolven actividades comunitarias nas que uns individuos amosan aos outros a súa 
disposición a traballar polo ben común, xerando un claro sentimento de unidade e cohesión no 
grupo, potenciando a confianza no veciño e alimentando nos individuos o sentimento de necesidade 
e dependencia do grupo para sobrevivir. No sistema de cultura tradicional galego temos claros 
exemplos deste tipo de actividades: a construción colectiva das casas, o traballo comunitario das 
leiras, o pastoreo común dos animais da aldea, os sistemas de rega comunitarios, o procesamento 
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colectivo dos materias obtidos do mar, do campo e dos animais, ou mesmo o mantemento e uso 
consensuado de espazos naturais mancomunados e útiles para a comunidade entre outras. 

O segundo tipo de actividades comunitarias relacionadas co medio ten que ver coa explicación e 
(re)creación simbólica da realidade. Os grupos sociais humanos desenvolven de xeito comunitario 
unha cosmovisión que lles permite crear, comprender e explicar o medio que os rodea. Nas 
sociedades os individuos analizan, interpretan e comprenden todo o que os rodea por medio de 
representacións simbólicas que a comunidade vai creando e recreando de xeito colectivo. É dicir, 
os símbolos son indispensables para a análise social e cultural do espazo no que se achan o 
individuos e a partir da explicación simbólica dos obxectos e procesos adquírese unha percepción 
global do mundo, é dicir, é a través das representacións simbólicas que as sociedades crean 
literalmente o seu mundo. Estas representacións simbólicas son creadas historicamente polos 
grupos sociais e transmitidas de xeración en xeración, son recreadas pola sociedade en cada 
momento do seu desenvolvemento histórico e finalmente son experimentadas polos individuos68, 
de xeito individual ou colectivo, dando forma así a unha parte importante do seu patrimonio cultural 
inmaterial.

Pero os grupos humanos non desenvolven actividades comunitarias só en torno á súa interacción 
co medio natural, tamén o fan respecto a eles mesmos. Este quizais un dos maiores logros do ser 
humano e con seguridade un dos motores evolutivos que permitiu o desenvolvemento de actividades 
intelectivas que ultrapasan con moito as desenvoltas por outras especies sociais semellantes. A 
interacción entre os membros dunha mesma sociedade materialízase a través dunha lingua e 
unha música. Entendidas ambas de xeito amplo, é dicir abranguendo lingua, xestualidade, danza, 
melodías, cantos etc., os grupos humanos desenvolven un xeito de comunicación intelectual e 
emotiva que lle é propia a cada grupo humano, sendo este un dos principais factores que xera 
sentimento de pertenza a un mesmo grupo social, a un mesmo proxecto común, é dicir cohesión 
social. De feito as últimas teorías en canto á orixe da música e a linguaxe consideran que ambas 
son pólas dunha mesma árbore, unha protolingua de carácter musical e holístico, separadas hai 
xa miles de anos69. No caso galego, a lingua e a música son, sen dúbida, unha das principais 
manifestacións culturais que contribúen a xerar entre os membros da comunidade a pertenza a un 
mesmo proxecto común. No sistema de cultura tradicional a música e a danza practicadas polos 
membros das comunidades en reunións colectivas que se realizaban de xeito semanal, foron un 
dos principais factores xeradores de cohesión social. A neurobioloxía ten estudado este fenómeno 
en profundidade e tirando a conclusión de que a música e a danza son dúas das principais 
ferramentas empregadas pola evolución para a cohesión dos grupos humanos70. 

Por outra parte, as sociedades humanas desenvolven outra serie de actividades de interacción 
entre os individuos que axudan a potenciar a sensación de pertenza a un mesmo grupo. Entre elas 
cómpre salientar os usos sociais, os rituais e tamén os actos festivos. Dentro dos usos sociais as 
sociedades establecen toda unha serie de normas de comportamento desenvoltas para estabilizar 
o grupo dentro dun marco normativo, normalmente emerxente dun sistema de valores e crenzas 
relixiosas que está intimamente relacionado coa propia cosmovisión do grupo. Para manter 
e dar sentido real á súa cosmovisión, cada sociedade xera unha serie de rituais intimamente 
relacionados co mantemento da orde social e a explicación da contorna natural e psicolóxica do 
grupo. Dentro destes ritos achamos os actos festivos nos que os individuos participan renovando 
o seu compromiso co seu sistema de crenzas e co resto de membros da comunidade. Na Galicia 
tradicional os ritos e actos festivos así como a propia cosmovisión, fundamentados todos sobre a 
sincretización dunha cultura animista e o cristianismo, formaban parte esencial da vida comunitaria 
dando soporte a todo un intrincado sistema de relacións entre os individuos que permitiu manter 
durante séculos unha estrutura social en equilibrio co seu medio. 

Como resumo do que vimos expoñendo podemos dicir que a cooperación é a base da cohesión 
social. Compartir é a clave da cohesión. As actividades, crenzas e procesos compartidos xeran 
unha forte cohesión social, é dicir, o patrimonio cultural inmaterial xera e mantén a un grupo 
social unido e cun obxectivo común. Por esta mesma razón, a desaparición deste factor de 
cohesión social leva ás sociedades baseadas neste modelo a unha forte desestruturación na 
que as actividades comunitarias son substituídas polas individuais, nas que a cooperación é 
desprazada polo egoísmo. Deste xeito, a desaparición do patrimonio cultural inmaterial dun grupo 
social significa, literalmente, a destrución do grupo como tal, a destrución dunha sociedade que 
pasará, entón, a empregar outro sistema de valores, crenzas, ritos, usos sociais, etc. que lle son 

68 Rice, T. “Toward the remodeling of Ethnomusicology”. Ethnomusicology, 1987, 31 (3): 469-488.
69 Mithen, S. Los neandertales cantaban rap. Los orígenes de la música y el lenguaje. Ed Crítica. Barcelona, 2005.
70 Freeman, W. “A neurobiological role for music in social bonding”. En: The origins of Music. Ed. N.L. Wallin, 

B. Merker e S. Brown, MIT Press, Cambrigde (MA), 2000, pp. 411-424.
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alleos e que, con seguridade non estará tan adaptado á súa contorna particular e polo tanto non 
terá a mesma capacidade de empuxar ao grupo na realización do proxecto común. Neste punto 
debemos salientar a importante diferenza que existe entre a evolución paulatina dun patrimonio 
cultural determinado para adaptarse ás novas circunstancias dunha contorna sempre mudante, e 
a substitución dun sistema cultural por outro, caso do proceso de globalización que a humanidade 
sofre nestes momentos. De aí a importancia, posta de manifesto pola UNESCO de conservar os 
diferentes patrimonios culturais inmateriais da humanidade.
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ABSTRACT
Orality of Literature Cordel insert in Brazilian popular culture as a great source of knowledge about the life of 
the northeastern country. However, the Literature Cordel is also widespread through leaflets and heritage 
of old media from Portugal as the “flyers” or “loose leaf” and can also be found in xylographs. Even written, 
the grammatical rules give rise to a colloquial language covering archaisms from the seventeenth century 
settlers lusitanian, neologisms, idioms, and other forms of expression. A writing that draws the orality of 
the Brazilian people. These narratives were not always printed and that would happen with the story of 
the Patativa Assaré, a blind person -since four years old- who developed in speaking a different way of 
telling the history of Brazil. Antonio was entitled Patativa Assaré in honor of the bird melodious and sad 
and the geographic location where he was born (Serra de Santana 18km from the city of Assaré). From 
younger Patativa wrote about his experience. He spoke of love, politics, hunger, environment conditions, 
agrarian reform, and the society in general. During his life opted for simplicity and often criticized those 
who left the success go to his head. In him oral showed to be more than a poet - a citizen. Therefore this 
article intends bring up the oral folk tales of the brazilian Antonio G. da Silva, in the construction of regional 
identity, which raises the awareness of the geographical area of the Northeast. In him oral can observe the 
desire to convey to listeners the experiences, feelings, human frailty and the everyday lived with simplicity 
in the interior of Ceará in an authentic way, demonstrating their close relationship of love with the place 
which he was born.This passion was recognized nationally and internationally and shows the importance 
of orality as a means of intercultural contact. It is a brazilian cultural heritage. For production of the article 
it was analysed the many works of Patativa Assaré and contemporary researchers who interpreted it, as 
well as literature on identity, orality and cultural expressions.

RESUMO
A oralidade da Literatura de Cordel se insere na cultura popular brasileira como uma grande fonte de 
conhecimento da vida do nordestino sertanejo. No entanto, o Cordel também é muito difundido via folhetos 
como herança de antigos meios de comunicação vindos de Portugal como as “folhas volantes” ou “folhas 
soltas”, podendo ser encontrados também em xilogravuras. Mesmo em folhetos, as regras gramaticais 
dão lugar a linguagem coloquial abarcando arcaísmos seiscentistas proveniente dos colonizadores lusos, 
neologismos, modismos, e outras formas de expressão. Uma escrita que desenha a oralidade do povo 
brasileiro. Essas narrativas nem sempre foram impressas e isso se verificará com a história de Patativa do 
Assaré, um deficiente visual desde os quatro anos que desenvolveu na oralidade um jeito diferente de contar 
a história do Brasil. Antônio se intitulou Patativa do Assaré em homenagem ao pássaro de canto melodioso e 
triste e a localização geográfica onde nasceu, embora tenha sido em serra de Santana a 18km do município 
de Assaré. Desde mais novo Patativa escreveu sobre suas vivencias: falava de amor, de política, de fome, da 
seca, de reforma agrária, da sociedade em geral. Em toda sua vida optou pela simplicidade e muitas vezes 
criticou aqueles que deixaram o sucesso subir à cabeça. Em sua oralidade e em seu canto, sabia ser mais 
que um poeta - um cidadão. Portanto o presente artigo tem por finalidade apresentar a oralidade dos contos 
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populares do brasileiríssimo Antonio G. da Silva, na construção da identidade regional, trazendo à tona a 
percepção geográfica do espaço nordestino. Em sua oralidade pode-se observar o desejo de transmitir aos 
ouvintes as experiências, sensações, a fragilidade humana e o cotidiano vivido com simplicidade no interior 
do Ceará de modo autêntico, demonstrando a sua estreita relação de afeto com o lugar o qual nasceu. 
Essa paixão teve reconhecimento em âmbito nacional e internacional e a difusão da sua literatura mostra a 
importância da oralidade como meio de contato intercultural. É um patrimônio cultural brasileiro que deve ser 
valorizado e difundido porque traz em sua história não apenas características de um Brasil, mas sim de todos 
os povos que contribuíram na formação da cultura brasileira. Para produção do artigo foram analisadas 
muitas obras de Patativa do Assaré e de estudiosos contemporâneos que o interpretaram, assim como, 
literatura a respeito de identidade, oralidade e expressões culturais.

1. Introdução
A Literatura Oral revela o imaginário do tempo e espaço onde foi criada, sendo, portanto, importante 
fonte da memória popular. O Brasil recebe de Portugal a cultura de cantar e falar, expressando as 
características do lugar e seus significados simbólicos para a população. Desde o século XVIII muitos 
cantadores anunciavam o Brasil e sua cultura, no entanto, poucos desses tiveram suas canções 
catalogadas e muito se perdeu. Alguns cânticos e rimas atravessaram gerações, principalmente quando 
por linhagem familiar, embora que a adulteração possivelmente ocorreu.

A Literatura de Cordel hoje cantada e xilogravada, desenvolveu-se, principalmente, no nordeste 
brasileiro. Essa região abarca um contraste dos maiores verificados no país. Um litoral quente e chuvoso 
com cidades mais desenvolvidas e um interior quente e seco, com baixa pluviosidade: o semi-árido. O 
homem que ali vive, cresce no campo e na humilde condição de vida, é chamado de sertanejo e batalha 
a cada dia pela sobrevivência com a falta de água da chuva e dos rios intermitentes. Esse homem do 
sertão é o grande cantador de Cordel, no entanto, não se desconsidera a presença do homem do litoral, 
apenas damos ênfase ao sertanejo pelo próprio acervo que se tem hoje em dia, onde o espaço mais 
ilustrado é o nordeste da estiagem. 

“Lugar-sertão, enquanto espaço conhecido topofilicamente71, valorizado em suas paisagens vividas, 
território demarcado, personalizado, possuidor de uma aura que atrai ou repele, mas envolve e 
protege, resguardando as vivências e as experiências da vida, criando ambiências, sendo pausa de 
movimentos maiores.” (LIMA, p.153)

Patativa do Assaré era o nome artístico de Antônio Gonçalves da Silva que nasceu 
em 5 de março de 1909, na cidade de Assaré, no estado do Ceará do Nordeste 
brasileiro. Sua infância foi marcada por momentos difíceis. Nasceu em uma família 
de agricultores pobres e perdeu a visão de um olho quando ainda era novo. O pai 
morreu quando tinha oito anos de idade fazendo-o iniciar o trabalho no campo para 
sustentar a família. Entrou na escola, no entanto, lá não ficou por muito tempo. 
Começou a escrever suas poesias e as declamava na rua, ganhou uma viola de 
sua mãe e passou a tocar o repente de suas criações literárias. Quando tinha 
vinte anos ganhou o apelido de Patativa, uma alusão ao pássaro de lindo canto da 
região. Levou sua poesia por muitos cantos do Nordeste e Norte do Brasil.

1.1 Objetivos
O presente artigo tem por finalidade apresentar a oralidade dos contos populares do brasileiro Antonio 
G. da Silva, na construção da identidade regional, trazendo à tona a percepção geográfica do espaço 
nordestino. Em sua oralidade pode-se observar o desejo de transmitir aos ouvintes as experiências, 
sensações, a fragilidade humana e o cotidiano vivido com simplicidade no interior do Ceará de modo 
autêntico e original demonstrando a sua estreita relação de afeto com o lugar o qual nasceu. A produção 
da oralidade é importante como ferramenta de diálogo intercultural e de construção do patrimônio bem 
como sua realidade social que deve ser valorizada através da sua visibilidade pública.

“Aquele povo que veve/ Nas rua da capitá/ Não sabe o quanto padece/ Os trabaiadô de cá/ Esse povo 
da cidade/ Que só veve de vaidade/ Nunca foi agriculto/ Uma roça não conhece/ Não sabe o quanto 
padece/ O povo do interiô (...)” (A vida aqui é assim – Patativa do Assaré)

Esse poema de Patativa releva claramente a contradição entre o campo e a cidade e como essa 
temática era abordada constantemente pelo cantador do ceará. Versos como esses, deram impulso 
para a pesquisa que pretende não apenas valorizar a oralidade, mas o conteúdo da mesma.

71 Topofilia é um neologismo trazido pelo geógrafo Yi Fu Tuan e pode ser definido como os laços afetivos dos 
seres humanos com o espaço físico em que vivem.

Fonte: http://capitaldosertao.
blog.terra.com.br
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2. A Literatura de Cordel
A poesia possui diversas formas de ser transmitidas e a literatura de cordel é uma delas. Caracteriza-se 
por ser popular e impressa, divulgada em folhetos ilustrados com o processo de xilogravura abordando 
assuntos como festas, religião, política, milagres, confrontos, muitas vezes em tom humorístico. Chegou 
ao Brasil no século XVIII, através dos portugueses e se tornou popular. Hoje em dia, a região Nordeste 
possui a maior diversidade desse tipo de literatura, encontradas facilmente em bibliotecas, lojas e feiras, 
vendidas com baixo custo.

“(...) a comunicação dos sentimentos relativos à experiência com os lugares de significância durante 
o decorrer de nossas vivências na maioria dos casos se torna difícil de ser expressa (...). Algumas 
vezes, no entanto, como exemplo da literatura, as experiências de espaço e lugar ganham formas 
universais, maiores, sensíveis, criativas em originalidade, segundo o gênio do escritor, tornando 
as mesmas acessíveis e conhecidas por muitas pessoas, ainda que do modo conceitual, indireto.” 
(LIMA, P.155/156)

A Literatura é fonte de conhecimento do homem e seus sentimentos. O Cordel, por conseguinte, 
possibilita não apenas o conhecimento do homem em si, mas da relação dele com o espaço. 

Da mesma forma que se pode encontrá-los impressos muitos artistas fazem apresentações contando 
e cantando os poemas, em sua maioria, acompanhados de um violão. A literatura oral é considerada 
uma importante fonte de memória popular e revela o imaginário do tempo e espaço onde foi criada. De 
acordo com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC)72, um dos grandes cordelistas são: 

• Apolônio Alves dos Santos Natural de Guarabira, Paraíba. Publicou aproximadamente 120 
folhetos e acreditando ser o folheto “Epitácio e Marina”, o mais importante da sua carreira de 
poeta cordelista;

• Arievaldo Viana Lima: nasceu em Quixeramobim-CE, 1967. Só começou a publicar seus folhetos 
em 1989, quando lançou, juntamente com o poeta Pedro Paulo Paulino, a Coleção Cancão de 
Fogo. É o criador do Projeto ACORDA CORDEL na Sala de Aula, que utiliza a poesia popular na 
alfabetização de jovens e adultos. Tem cerca de 50 folhetos e dois livros publicados;

• Gonçalo Ferreira da Silva: Poeta, contista, ensaista. Nasceu em Ipu, Ceará, em 1937. Autor 
fecundo e de produção densa, principalmente no campo de literatura de cordel, área que mais 
cultiva e que mais ama;

• Leandro Gomes de Barros: nascido em Pombal-PB. O paraibano Leandro Gomes de Barros, 
pioneiro na publicação de folhetos rimados, autor de uma obra vastíssima e da mais alta qualidade, 
o que lhe confere, o título de poeta maior da Literatura de Cordel;

• Zé da Luz, Zé Maria de Fortaleza, Silvino Pirauá, José Camelo de Melo Resende e, claro o Antonio 
Gonçalves da Silva. 

A Literatura de Cordel influenciou e influencia outros tipos de literatura. Autores brasileiros como Ariano 
Suassuna, José Lins do Rego e Guimarães Rosa tiveram forte influencia do Cordel.

72 Disponível em: http://www.ablc.com.br

Figuras 1, 2 e 3 
Matrizes de xilogravuras 

utilizadas para fazer 
as ilustrações dos 
folhetos de Cordel 

Fonte: Academia Brasileira 
de Literatura de Cordel

Figura 3: Capa de folhetos
da Literatura de Cordel. Fonte: ABLC
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2.1 O sertão brasileiro
O Brasil é um país de dimensões continentais e, consequentemente heterogêneo. Isso é claramente 
visualizado em sua população, na cultura, costumes, nos diversos sotaques, e também nos climas, 
possuindo regiões úmidas e uma semi-árida, localizada no Nordeste.  Esta última se caracteriza por 
áreas de clima seco com índices pluviométricos baixos e não regulares. No entanto, em algumas 
épocas a chuva é forte ao ponto de causar inundação, resultando em muitos problemas sociais por não 
haver planejamento em áreas sujeitas a esses processos. Importante frisar que, dentre os semi-áridos 
do mundo, o brasileiro é um dos maiores, mais úmido e populoso. Além de ser a área socialmente mais 
crítica do país. Na América Latina só existem três localidades com esse clima, sendo o brasileiro o mais 
homogêneo. 

No sertão, a hidrografia é totalmente dependente da climatologia. Ao contrário de outras partes do 
país onde os rios não secam porque se abastecem do lençol freático. Os dados referentes ao sertão 
nordestino como, ao educacional (evasão escolar é a mais alta do país, cerca de 20% ao ano) mostram 
uma região muito vulnerável, mas ao mesmo tempo surpreendente. É nessa região que nascem os 
maiores poetas, repentistas, escritores e artistas do Brasil.

“O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços do litoral. A 
sua aparência, entretanto, (...) revela o contrário. (...) É desengonçado, torto. (...) Reflete a preguiça 
invencível, (...). Basta o aparecimento de qualquer incidente (...) transfigura-se. (...) reponta (...) um 
titã acobreado e potente (...) de força e agilidade extraordinárias.” Veste-se de couro, protegendo-se 
dos espinhos da caatinga. É vaqueiro. Sua cultura respeita antiquíssimas tradições. Torna-se um 
retirante, impulso pela seca cíclica, mas retorna sempre ao sertão. (OS SERTÕES – Euclides da 
Cunha)

O homem da Caatinga conhece muito bem a sua região e, por muitas vezes, se especializa em alguma 
área. Exemplos de atividades humanas na Caatinga são: vaqueiros – dizem-se catingueiros, homens 
das caatingas mais rústicas; agricultores dos “brejos”, pessoal que trabalha nas “ilhas” de umidade 
do sertão seco; “vazanteiros”- homens vivem das culturas de vazantes nos leitos e margens dos rios; 
“lameiristas”- são aqueles que se especializaram em aproveitar a laminha fina, argilosa e calcária do 
leito de estriagem nas margens do São Francisco -único rio perene que cruza o sertão- (Ab’Saber,2003).

O sertão é contado e cantado por todos os artistas que nele moraram:
“(...) Que braseiro, que fornaia / Nem um pé de prantação/ Por farta d’água perdi meu gado / Morreu 
de sede meu alazão / Inté mesmo a asa branca /Bateu asas do sertão /”Intonce” eu disse adeus 
Rosinha / Guarda contigo meu coração (...)” (Asa Branca – Luiz Gonzaga.)
“(...) Pra gente cantá o sertão/ Precisa nele morá/ Tê armoço de feijãp/ E a janta de mucunzá/ 
Vivê pobre, sem dinhêro/ Trabaiando o dia intero/ Socado dentro do mato/ De apragata currulepe/ 
Pisando inriba do estrepe/ Brocando a unha-de-gato (...)” (Patativa do Assaré em Cante lá, que eu 
canto cá).
“Quem andá no Cariri/ Precisa andá no Granjêro/ O ponto mio que vi/ No Nordeste brasileiro/ É bem 
pertinho do Crato/ Um lugá cheio de ornato/ Que agrada a quarqué greguês/ As belezas natura/ E 
ôtras artificiá/ Que os home do Crato fez/ Tem uma rica nascença/ Jorrado no pé da serra/ Com uma 
fartura imensa/ Que vem de dentro da terra/ Naquela fonte sonora/ Nos domingo a toda hora/ As 
muié e os home fica/ Cada quá mais animado/ com seus trajo apopriado/ Tomando banho de bica 
(...)” – (O Paraíso do Crato).

3. Patativa do Assaré: vida e obra
Patativa dedicou sua vida a produção de cultura popular baseada nas suas vivências regionais, o que 
conhecia de perto, utilizando linguagem simples e poética. Tem inúmeros folhetos de cordel e poemas 
publicados em revistas e jornais. Inspirou músicos da velha e da nova geração e gerou livros, biografias, 
estudos em universidades estrangeiras e peças de teatro.  No teatro, sua vida foi tema da peça infantil 
‘Patativa do Assaré - o cearense do século’, de Gilmar de Carvalho, e seu poema ‘Meu querido jumento’, 
rendeu o espetáculo de mesmo nome de Amir Haddad. 

Patativa foi pouco a escola, mas isso não o impediu de ser Doutor Honoris Causa em algumas 
universidades. Além disso, vem sendo estudado na Sorbonne – França sob a coordenação do Professor 
Raymond Cantel. Não teve estudo, mas discutia com maestria a arte de versejar. 

Com 91 anos de idade e a saúde debilitada, Patativa dizia que não escrevia mais porque, ao longo de 
sua vida, ‘já disse tudo que tinha de dizer’. Morreu em 08 de julho de 2002 na cidade de Assaré.

A oralidade dos contos populares do brasileiro Antonio G. da Silva, na construção da identidade regional, 
traz à tona a percepção geográfica do espaço nordestino: “Sertão, minha terra amada, de bom e sadio 

Figura 4:
Sub-regiões do Nordeste 

1.Meio norte
2.Sertão
3.Agreste 

4.Zona da Mata.
Fonte: Wikipédia
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crima, que me deu de mão bejada, um mundo cheio de rima – Neste mês de alegria, tão lindo mês de 
frô, queremos de Maria, celebrá o seu louvo”(Eu e o sertão). Verificado também nos versos do poema 
Dois quadros: “Na seca inclemente do nosso Nordeste / O sol é mais quente e o céu mais azul / E o 
povo se achando sem pão e sem veste / Viaja à procura das terra do Sul(...) E o forte caboclo da sua 
palhoça/ no rumo da roça, de marcha apressada/ vai cheio de vida sorrindo, contente/ lançar a semente 
na terra molhada/ Das mãos deste bravo cabloco roceiro/ Fiel, prazeneiro, modesto e feliz/ É que o oro 
branco sai para o processo/ Faze o progresso do nosso país.”

Verifica-se diversos momentos em que o autor cita sua exclusão educacional:

“Sou fio das mata, canto da mão grossa, Trabáio na roça, de inverno e de estio. A minha chupana é 
tapada de barro, Só fumo cigarro de paia de mio. (...) Não tenho sabença, pois nunca estudei, Apenas 
eu sei o meu nome assiná, Meu pai,coitadinho! Vivia sem cobre, E o fio do pobre não pode estudá” (O 
poeta da roça)

“(...) Eu sô caboco sisudo/ Caboco mesmo de raça/ Eu não acredito in tudo/ Nem conto o que não se 
passa/ Se eu as vez, falando peco/ É pruque sou nalfabeto/ Mais porém amo a verdade/ E mesmo sem 
tê iscrita/ A minha história é bonita/ Do campo inté na cidade (...) – O Vim-Vim.

“Poetas niversitário/ Poetas de Cademia/ De rico vocabularo / Cheio de mitologia/ Se a gente canta o 
que pensa/ Eu quero pedir licença/ Pois mesmo sem português/ Neste livrinho apresento/ O prazê e o 
sofrimento/ De um poeta camponês (...) – Os Poetas Clássicos.

No poema O Inferno o Purgatório e o Paraíso, nota-se a visão que o autor possui da realidade que 
o povo nordestino enfrenta no dia-a-dia, sofrível: “pela estrada da vida, nós seguimos, cada qual 
procurando melhorar, Tudo aquilo, que vemos e que ouvimos, Desejamos, na mente, interpretar, Pois 
nós todos na terra possuímos, O sagrado direito de pensar, Neste mundo de Deus, olho e diviso: o 
Purgatório, o Inferno e o Paraíso. Este Inferno, que bem visível E repleto de cenas de ternura, onde 
nota-se o drama triste e horrível De lamentos e gritos de loucura E onde muitos estão no mesmo nível 
De indigência, desgraça e desventura, É onde vive sofrendo a classe pobre Sem conforto, sem pão, 
sem lar, sem cobre”.

Em sua oralidade pode-se observar o desejo de transmitir aos ouvintes as experiências, sensações, 
as fragilidades humana e o cotidiano vivido com simplicidade no interior do Ceará (região do Cariri) de 
modo autêntico e original demonstrando a sua estreita relação de afeto com o lugar o qual nasceu: “Eu 
vou contá uma história, que eu não sei como comece, pruquê meu coração chora, a dô no meu peito 
cresce, omenta o meu sofrimento, e fico uvindo o lamento, de minha arma dilurida, pois é bem triste 
a sentença, de quem perdeu na isistênça o que mais amou na vida” (A morte de nana). Essa paixão 
teve reconhecimento em âmbito nacional e internacional e a difusão da sua literatura nos mostra a 
importância da oralidade como meio de contato intercultural. 

Suas poesias são parte do patrimônio cultural brasileiro que deve ser valorizado e difundido porque traz 
em sua história não apenas características de um Brasil, mas sim de todos os povos que contribuíram na 
formação da cultura brasileira, em escritos oriundos de um brasileiro simples, com erros de português, 
mas que consegue transmitir da mais bela forma o seu saber. Para as condições em que patativa 
cresceu, o seu jeito de escrever supera a de muitos que tiveram boas oportunidades de estudarem, 
assim pode-se dizer que Patativa era mais do que um simples escritor, era um real transmissor da 
cultura popular nordestina.

4. Considerações Finais
Ab´Saber, um geógrafo brasileiro, trás algumas reflexões importantes sobre o sertão e o sertanejo. 
Principalmente no que se refere a cultura popular.O nordeste, caso não seja a região mais rica em 
termos de cultura popular, esta muito próxima disso. É um povo que sofre, mas que sempre tem o que 
cantar e assim encanta quem se propõe a escutar. “Manutenção de valores de uma inigualável cultura 
popular” disse o autor. E complementa: “que dignifiquem a cidadania de homens integrados em umas 
das mais vigorosas culturas populares conhecidas no mundo”. 

Conclui-se através deste que a cultura oral é uma grande expressão da realidade e história de um local 
e quando algum pesquisador se propõe a estudar o nordeste brasileiro, não há como desconsiderar a 
literatura de Cordel e todos os cantadores, poetas e verseiros do sertão.
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ABSTRACT
The purpose of this investigation is the spurious of shepherd´s objects. As similar other ethnographic 
collections disseminated all over the country with no project or sources, dependant of material size and 
historical testimony of a recent past. In this current study this materiality of objects helped us to define 
the problem and to get to that immaterial dimension which is often neglected and forgotten in museums. 
Thus, we formulated the question: How can we document a spurious collection?

RESUMO
O fundamento deste trabalho é o de uma colecção espúria de objectos de pastor. À semelhança de 
muitas outras colecções etnográficas disseminadas por todo o país, sem projecto e sem contexto 
de proveniência, inteiramente subjugadas à dimensão material e à condição de mero testemunho 
histórico de um passado recente. Neste estudo, essa materialidade dos objectos serviu-nos de 
problematização e de veículo para chegarmos até à dimensão imaterial tantas vezes descurada e 
esquecida dentro dos museus. Permitindo-nos, desta forma, equacionar os problemas centrais da 
nossa relação com a memória, identidade e património.

Introdução
Na base problematizante deste trabalho está uma colecção espúria de objectos de pastor, recolhidos 
no território do concelho de Idanha-a-Nova, mais propriamente na freguesia do Rosmaninhal, por um 
indivíduo residente nesta localidade e que posteriormente os vendeu ao município de Idanha-a-Nova. 
O meu contacto com a respectiva colecção dá-se no âmbito de um estágio profissional (Out. 2004), 
enquadrado num projecto de investigação relacionado com a cultura pastoril do território (Rotas da 
Transumância – INTERREG III A). 

Foi precisamente durante este contacto com a colecção que se equacionou efectuar o retorno 
dos objectos aos seus antigos proprietários, uma vez que estes tinham sido recolhidos sem 
qualquer ajustamento metodológico, apresentando-se assim desprovidos das suas respectivas 
informações biográficas. As parcas informações que lhes estavam adscritas, resumiam-se a um 
conjunto de fichas, elaboradas pelo colector a posteriori do momento da recolha. Seriam estas 
parcas informações que nos iriam guiar no terreno até aos antigos proprietários dos objectos. 
Revelando-se mais tarde, durante este mesmo exercício de retorno, as contrariedades entre as 
informações contidas nestas fichas e a dos nomes para o qual elas remetiam. Estávamos perante 



Its also possible to tell stories with shepherd objetcs. Short notes on the reconfiguration of an spurious collection08

• 92

o que Ernesto Veiga de Oliveira denominou por “Colecções erráticas” – colecções “incompletas e 
pouco sistemáticas” (1971)73. 

Constituía-se assim, a partir destas indagações, um amplo e fecundo campo de investigação em torno 
desta colecção espúria, ou seja, partia-se assim da ideia, de que uma colecção espúria o deixa de ser 
para se tornar num problema de pesquisa, readquirindo desta forma um novo contexto.

1. A “febre” dos museus etnográficos.
A partir dos anos 60, no plano da etnomuseologia, iniciam-se novas configurações trazidas pela 
renovada “nova museologia” e os “ecomuseus”. Onde o mote passou a ser a contribuição para um 
melhor conhecimento delas próprias por parte das populações envolvidas, ancoragem territorial, 
descentralização, interdisciplinaridade, contextualização, promoção do desenvolvimento sustentado 
através da valorização da identidade, participação em vez de autoridade. As especifidades do “Património 
etnográfico” e dos interesses que o rodeiam vieram a agrupar também esta mesma dinâmica. Segundo 
Jean-Yves Durand, “ao contrário do que acontece com a arqueologia, a arte, a geologia, a botânica, etc., 
não é muito difícil elaborar um “museu” que se auto-rotulará de “etnográfico” (2007, p. 375). Por outro 
lado, outros factores proporcionaram estas mesmas facilidades, tais como os que se geraram a partir 
dos anos 70 na Europa: valorização do local, uma certa nostalgia, reivindicações de ordem regionalista. 
Em Portugal, nesta mesma sintonia, Joaquim Pais de Brito destaca a importância dos encontros em 
torno dos museus e das suas relações com a comunidade, nos finais dos anos 70, escrevendo:

“Aqui se projectava a experiência dos ecomuseus e a sua capacidade de incorporar o território, as 
construções ligadas a processos técnicos e tecnológicos da agricultura, dos ofícios artesanais ou 
mesmo da indústria e, por outro lado, a sensibilização e o apelo a uma participação das populações 
e à criação e desenvolvimento de vínculos entre museu, escola e comunidade” (2003, p. 266).

Embora notando o aspecto tardio deste fenómeno em Portugal, Jean-Yves Durand realça que este 
surge “enraizado numa rede bastante densa de “grupos etnográficos” e de ranchos folclóricos e apoiado 
num antigo e continuo interesse explicitamente formulado em termos de “etnografia” por parte de certas 
instituições, como o INATEL” (2007, p. 376). Sobre o boom das iniciativas patrimoniais, o mesmo autor, 
para além de referir o atraso destas em relação à Europa mais setentrional, destaca o seu igual fulgor, 
citando que na primeira década de 2000 se verificou “um fenómeno de aparecimento repentino de museus” 
(Idem). A maioria destes museus locais são detentores daquilo que designam por colecções etnográficas, 
constituindo-se assim, tanto os pequenos museus, como as respectivas colecções etnográficas como 
“ingredientes insubstituíveis na fabricação do local” (Branco, 2008:1). São, de facto, uma montra do local 
e das pessoas do sítio de onde surgem (Brito, 2003). Sobre os objectos que guardam, Joaquim Pais de 
Brito sublinha que “têm uma existência muito frágil, ameaçados que estão pela inércia induzida pelo modo 
como em geral se constituem (Ibid.). A recorrência é de facto colocada na constituição e apresentação 
de uma colecção, ou seja, na materialidade dos objectos enquanto peças de museu, para poderem 
ser vistos e assim, tal como o mesmo autor decifra, “parece cumprir-se ali uma finalidade que tende a 
produzir o abandono dos objectos a si próprios” (Ibid.). Sobre a cultura material mantida nestes museus 
e congregada nas colecções etnográficas avulsas referidas, Jorge Freitas Branco revela que se destinam 

“ a representar um passado. Foram constituídas e colocadas em exposição num contexto de 
transformações sociais originadas pelo êxodo rural iniciado nos anos 1960 (migrações para os 
aglomerados urbanos dentro do país e para a Europa, sobretudo França). A integração europeia, a 
partir de 1986, provocou a desagrarização do interior do país e o fim do campesinato” (2008).

Constituindo-se sobretudo como suportes identitários para os mais idosos, a maioria destas colecções 
nada dizem aos mais jovens, estes não mantêm qualquer relação com estes artefactos. Neste sentido, 
estes museus assumem e sinalizam essa mutação, que segundo Joaquim Pais de Brito “talvez procurem 
compensar e preencher a fractura que ocorrera no uso e nas explicações dos dias” (2003, p. 267). 
Singularizando toda a centralidade e a importância “sobre o país e os lugares que os museus podem 
ocupar no retrato que dele fazemos. E como intentam estabelecer pontes que ligam tempos e gerações 
separados pelas grandes transformações ocorridas no mundo rural” (Ibid.).

2. Sobre os objectos. Uma síntese etnológica.
A etnologia sempre se interessou pelos objectos, embora este interesse se tenha pautado por uma 
certa descontinuidade científica. É o que refere Orvar Löfgren, no seu artigo “Le retour des objects? 

73 As aspas são do autor.
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L’étude de la Culture Materielle dans l’ethnologie suédoise” (1996), onde efectua uma síntese do que 
foi o interesse da etnologia europeia pelos objectos. Centrada na inventariação, a cultura material foi 
estudada pelos etnólogos durante a primeira metade do século XX com o intuito de identificação de 
áreas locais, definidas pelas diferenças e semelhanças encontradas na cultura material dessas áreas 
de estudo. Destacam-se a nível nacional os grandes projectos de sistematização das diversas culturas 
materiais, com o fim direccionado para o estabelecimento de tipologias regionais74.

Contudo, durante o século XX, os estudos dedicados à inventariação vão perdendo o seu impulso inicial 
e a visibilidade da cultura material perde terreno dentro da etnologia. É durante os anos 80 do século 
passado, que segundo Orvar Löfgren, a etnologia retoma o interesse pela cultura material, sobre este 
“regresso da cultura material”, o autor escreve que aconteceu por intermédio de um novo interesse 
sobre a teoria cultural do consumo, ou seja, um campo de estudo pluridisciplinar, em grande expansão 
nos anos 60. Explica ainda que as pesquisas sobre o consumo cresceram numa época em que 
vigoravam as teorias do simbólico, depois o culturalismo, inclusivamente a semiótica. Os investigadores 
interessaram-se também pelo marxismo e pela teoria do poder. E define o aspecto redutor desta nova 
perspectiva do seguinte modo:

“la focalisation sur ce qui est symbolique a gauchi l’étude de ce qui est matérielle (…) Il y a là entre 
autres ce qu’on pourrait appeler un centrage oculaire, l’accent mis sur le primat du regard (…) 
Qu’advient-il de tous les autres sens dans l’étude de l avie des hommes avec leurs objects? Les 
gens ne se contentent pás de considérer, contempler, examiner, désirer et admirer les objects, ils les 
touchent, les goûtent, les sentent dans une collaboration constante des cinq sens” (1996, p. 143).

De facto, os objectos preenchem um destacado lugar nas nossas vidas. Em relação às descrições 
das histórias de vida, Orvar Löfgren revela que os objectos não são apenas pontos de referência, eles 
podem mesmo ter uma existência própria que segue paralelamente à nossa. É provavelmente das 
representações de vida do objecto que nós retiramos as nossas próprias perspectivas da mesma, tal 
como a compreendemos ou como gostaríamos que fosse, idealizando-a. Segundo este autor, a teoria 
cultural do consumo não contribuiu para nos apresentar uma nova visão sobre o tecido simbólico: 
aquele que vê o objecto como portador de uma elevada carga cultural que lhe permite funcionar como 
despoletador das nossas recordações, daí o seu uso como marcador na nossa identidade.

Os objectos possuem suas próprias vidas, suas trajectórias, biografias que podemos reconstituir. 
Inúmeros autores se dedicaram a esta componente biográfica dos objectos, entre eles destacam-
se: Appadurai (1986), Kopytoff (1986), Janet Hoskins (1998), Joaquim Pais de Brito (2000), Thierry 
Bunnot (2002), Laurie Turgeon (2007). Entre estes realçam-se os estudos de Appadurai e Kopytoff 
que se centram nas formas de consumo na sociedade ocidental e onde sublinham de igual modo 
a dimensão biográfica dos objectos. Igor Kopytoff, no seu ensaio teórico “The cultural Biography of 
things: Commoditization as process”, analisa as alterações na forma de perceber os objectos enquanto 
mercadorias na sociedade ocidental. Da sua análise revela que a perspectiva cultural dos objectos 
apresenta três dimensões:

“(a) Out of the total range of things available in a society, only some of them are considered 
appropriate for making as commodities; (b) the same thing may be treated as a commodity at one 
time and not at another; (c) the same thing may, at the same time, be seen as a commodity, by one 
person and something else by another” (1996, p. 64).

A sua proposta é também metodológica, pois sugere que se façam, em relação aos objectos, perguntas 
biográficas:

“Where does the thing come from and who made it? What has been its career so far, and what do people 
consider to be an ideal career for such things? What are the recognized “ages” or periods in the thing’s 
“life”? and what are the cultural markers for them? How does the thing’s use change with its age, and 
what happens to it when it reaches the end of its usefulness?”

Kopytoff faz ainda profundas reflexões sobre o processo de mercantilização das coisas ao que opõe 
o processo inverso de singularização. Segundo ele, a mercantilização pode considerar-se como um 
processo, sua expansão ocorre de duas maneiras: (a) do ponto de vista do objecto consiste em torná-lo 
cada vez mais trocável, e (b) do ponto de vista do sistema no seu conjunto, tornar mais e mais coisas 
diferentes, trocáveis entre si.

Diz ainda nas suas conclusões que não existem mercadorias perfeitas nem objectos de todo singulares. 
Assim como existem conflitos de identidades nas pessoas, entre o individual e o social, também existe 
incerteza entre a valorização mercantil das coisas e a identidade delas. Conclui referindo que no mundo 

74 É de realçar aqui o estudo de Jorge Dias sobre a sistematização dos arados portugueses, assim como, os tra-
balhos consequentes da sua equipa sobre as alfaias agrícolas.
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homogeneizado das mercadorias, a biografia de um objecto torna-se a história das várias singularizações, 
classificações e reclassificações que o objecto sofreu no mundo operativo das categorias.

Enquadrado nesta dimensão biográfica dos objectos, Joaquim Pais de Brito, nas “Normas de Inventário – 
Alfaia Agrícola”, assina um artigo intitulado “Objectos com pessoas”, que se revela de capital importância 
para estes domínios metodológicos de trabalho sobre colecções etnográficas. Nele, o autor começa por 
evidenciar o interesse do Museu Nacional de Etnologia pela alfaia agrícola como objecto de investigação 
desde os começos da actividade de pesquisa (segunda metade dos anos 40). Destacando este interesse 
continuado centrado na alfaia agrícola, o autor revela uma experiência em torno da discussão do complexo 
mundo dos arados que, por si só, conduziu a um importante somatório de questões dinamizadoras dos 
principais procedimentos normativos contemplados nesta obra. E enuncia-as:

“Umas prenderam-se com morfologias, tipologias, medições, qualidades das madeiras, etc. Outras 
lembravam a importância do detalhe e da diversidade das informações a reter sobre cada arado 
(cada alfaia, cada objecto) no momento e no terreno da sua colecta e aquisição e que no caso do 
Museu de Etnologia nem sempre pôde ser conseguido dado o carácter de urgência das recolhas 
então feitas. De quem era?, quem o fez?, quem o utilizava?, que tempo teve de uso?, que avaliações 
sobre a sua performance?, de que transformações ou adaptações foi objecto?, quantas vezes se 
partiu?, como é avaliado o esforço que exige?, etc., etc” (2000, p. 14).

O fundamento destas questões basilares é, escreve Joaquim Pais de Brito:
“Suscitar histórias que imediatamente evocam e revelam sujeitos e afectos, circunstâncias e 
condições de vida, classificações e representações que tornam mais carnal, próximo e fecundo de 
sentidos um instrumento de trabalho” (Ibid., p. 14).

Este equacionamento metodológico afasta-se assim da histórica hegemonia colocada no objecto, na 
sua materialidade física, ampliando deste modo a atenção para as histórias, biografias e narrativas que 
com eles se podem contar, onde os grandes protagonistas deixam de ser os objectos para serem as 
pessoas que os utilizaram.

3. Breves notas sobre a reconfiguração de uma 
colecção espúria.
O exercício de retorno dos objectos de pastor efectuado, numa primeira análise, inscreve-se naquilo 
que Joaquim Pais de Brito revela num dos seus últimos trabalhos de coordenação e investigação, 
dentro do Museu Nacional de Etnologia, sobre a reconfiguração de colecções:

“É desejável, por múltiplos motivos, que os terrenos de onde procedem os objectos possam ser 
revisitados por quem conduz o seu estudo. Qualquer que seja a distância temporal que separe a entrada 
desses objectos no Museu e o momento em que estão a ser estudados, eles podem sempre dar lugar 
a modos de interrogação que, no terreno, lhe acrescentam não apenas nova informação, como novos 
sentidos e questões que os recolocam com pertinência no presente da investigação” (2008, p. 79).

E foi para onde nos remeteu a colecção aqui em estudo, ou seja, remeteu-nos para o contexto presente 
da actividade pastoril e para as suas profundas transformações. Uma vez que os objectos pertencem a 
esse tempo percebido já como passado. Indo ao encontro daquilo que o mesmo autor escreveu sobre a 
perda da funcionalidade dos objectos para a seguir se destacarem como objectos de memória:

“Quando os equipamentos e processos de trabalho deixam de ser aqueles que marcaram, ao longo 
de décadas, séculos mesmo, os quotidianos, eles vão-se destacando como objectos de memória 
e referentes, alvo de todo o tipo de intervenções que vão no sentido da sua patrimonialização” 
(2003, p. 265).

De facto, tudo se transformou nestas últimas décadas. O mundo rural já pouco ou nada tem de rural. A 
actividade agrícola já não ocupa a maioria da população e os campos preenchem agora outros usos, 
tal como documenta Fernando Oliveira Baptista: “actualmente os contornos do espaço rural tendem a 
ser redesenhados e feitos sob o comando das procuras e fluxos urbanos. Numa fórmula corrente mas 
esclarecedora, passou-se de um espaço de produção a um espaço de consumo” (2009, p. 36). 

É para esta problematização de um território e de uma pastorícia, em mudança, que a colecção nos 
remete, trazendo para um plano de discussão o presente dos campos abandonados e suas novas 
lógicas de valorização patrimonial. Onde se confrontam com o tempo passado dos objectos, o tempo 
em que os campos fervilhavam de gente. Veja-se a título de exemplo como são confrontadas estas 
novas lógicas patrimoniais, ligadas aos novos usos da paisagem, numa conversa informal despoletada 
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por um objecto. Onde se coloca em causa e na raiz de vários problemas relacionados directamente com 
o abandono dos campos e das suas actividades, a implementação do Parque Natural Tejo Internacional, 
localizado nas proximidades deste território de origem dos objectos:

“Antigamente havia muito gado. Lembro-me das feiras de gado que se faziam aqui. Os pastores 
vinham de todo o lado. Foi a porcaria da Reserva (Parque Natural) que veio a acabar com tudo! 
Antigamente não havia farinhas como agora, o gado comia muita rama, agora não se pode cortar 
nada, não se pode cultivar uma horta, não se pode cortar mato, não se pode fazer lume, não se 
pode fazer nada!” (Ti Inês, Caderno de campo nº2, p.9-10).

O exemplo apresentado ilustra bem as contrariedades das diferentes abordagens do que se entende 
por herança rural, que tem como componentes principais o património material e imaterial, e que nestas 
últimos tempos se procura recuperar e revalorizar no processo de transição rural. Destaca-se aqui, 
aquilo que Fernando Oliveira Baptista define como amenidade rural, ou seja, a 

“valorização económica do património. A conversão deste em amenidade passa pelo critério do 
consumidor, é o valor que lhe é dado por um ou por vários grupos sociais determinados. Uma 
paisagem não é uma amenidade enquanto tal, para todos e em todo o lado: não é senão para os 
grupos sociais para os quais tem valor” (2009, p. 37).

Penso que este confronto equacionado através das lógicas patrimoniais75 coloca de uma forma lúcida 
o problema levantado por Marc Guillaume (2003), nomeadamente o da diferenciação entre as formas 
de memória e de conservação que denomina “simbólica” e “heterológica”. Segundo o autor, a memória 
heterólogica organiza-se a partir de documentos e monumentos e produz e reproduz-se através das 
“máquinas da memória” (arquivos, bibliotecas, museus, sítios monumentalizados, paisagens, etc). É 
própria da modernidade e define a prática das instituições do Estado. Visa atribuir um sentido unívoco 
ao passado, tornando os elementos do passado em realidades outras. É tendencialmente conservadora. 
A segunda, a memória simbólica é própria das sociedades tradicionais e persiste, disseminada, ao 
nível individual e familiar das práticas sociais. É uma memória longa, que se enraíza no quotidiano e 
nas suas práticas. É tendencialmente pluralista. Tal como Marc Guillaume defende, é na articulação 
entre o heterológico e o simbólico que a politica do património pode afastar-se do vazio e do desgaste 
causado. Neste sentido e em jeito de conclusão, é aqui que posicionamos este caso de estudo sobre a 
reconfiguração de uma colecção espúria, ou seja, nesta dinâmica de entendimento e de relacionamento 
entre os actores sociais e o património e no modo como este é utilizado para a reconstrução das 
identidades do presente, assim como para a discussão de muitos dos problemas que fazem parte do 
presente.

75 Que aliás, percorrem de forma transversal a própria colecção de objectos aqui estudada.
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09
Carreira, and the remains of its past

Carreira e os vestixios do seu pasado
Carlos Lijó Gómez – Student of History – carlijo@hotmail.com

ABSTRACT
What I’m trying to communicate is that oral tradition prunes to be an instrument to recover and to know 
the personality of populations who at present already lost his own identity, totally or partially, or at least 
the conscience of the same one. This one is the case o many parishes, entities that already don’t have 
administrative functionality, so progressively are joining wide frame of the municipality, an institution that 
possesses political autonomy, and therefore it also has possibilities of action in the cultural area. The 
phenomenon is more accused in the old cores and in economic decline ones, where the generational 
break represents what it’s considered dead or decadent. I am going to treat the exemplary case of San 
Paio de Carreira’s parish, in Ribeira’s municipality, to the south of the province of the Corunna. Carreira 
sank in a deep economic and social depression, tipical of the rural Galician parishes, accused by the 
big growth of the capital of the municipality (Ribeira) and for the segregation of Aguiño and Castiñeiras, 
territories belonging to Carreira before of that. Eclipsed by them, Carreira’s name turned into a filial of 
other acquaintances as Aguiño, Corrubedo or Ribeira. Nevertheless, the history of Carreira remains 
retained in the memory of the people. Studying the popular legends, the traditional poems and even 
the toponymy, the importance of Carreira through the pass can be discovered. The relation with other 
people that knew it this way and the already almost lost conscience of unity can be known too. There 
exist a series of pseudo-mitological histories explaining the creation of Carreira as it is. The legends are 
mixed by the religiousness, and try to relate the symbol of unity that characterize a parish, in this case 
the Virgin of the Guide, with the particularities of the natural elements that form the local landscape, 
trying to make clear the origin o the same ones, as well as that of the names that designate them. 
Hereby, there exists a network of heterogeneous knowledge that guards the essence of a former villa 
now agonizing.

RESUMO
O que intento na miña comunicación é amosar que a tradición oral pode ser un instrumento para recuperar 
e coñecer a personalidade de poboacións que na actualidade xa perderon a súa identidade propia total 
ou parcialmente, ou polo menos a consciencia da mesma. Este é o caso de moitas parroquias, entidades 
que ao xa non teren funcionalidade administrativa progresivamente vanse integrando dentro do marco 
máis amplo do concello, unha institución que si conta con autonomía política, e polo tanto tamén con 
posibilidades de actuación no ámbito cultural. O fenómeno é máis acentuado nos núcleos avellentados 
e en declive económico, onde a ruptura xeracional vai parella ao desligamento do que se considera 
morto e decadente. Eu vou tratar o caso exemplar da parroquia de San Paio de Carreira, no concello 
de Ribeira, ao sur da provincia da Coruña. Carreira sumiuse nunha profunda depresión económica e 
social, propia das parroquias rurais galegas, acusada polo grande crecemento da capital do concello e 
pola segregación de Aguiño e Castiñeiras, territorios antes carreiráns. Eclipsada polos próximos e fortes 
núcleos de poboación, o nome de Carreira diluíuse, converténdose nun filial de outros máis coñecidos 
como Aguiño, Corrubedo ou Ribeira. Porén, o transcorrer da parroquia ao longo dos séculos permanece 
retido no siso colectivo da xente. Estudando as lendas populares, as cantigas e mesmo a toponimia, 
descóbrese a importancia de Carreira no pasado, a súa relación con outros pobos que a coñecían así, 
e sobre todo a xa case perdida conciencia de unidade, de pobo, ata o punto de existir unha serie de 
historias pseudo-mitolóxicas que explican a creación do mesmo tal e como é. As lendas mestúranse coa 
relixiosidade, e pretenden relacionar o símbolo de unidade arredor do cal se organiza unha parroquia, 
neste caso a Virxe da Guía, coas particularidades dos elementos naturais que forman a paisaxe local, 
tentando explicar a orixe dos mesmos, así como a dos nomes que os designan. Desta maneira, existe 
unha rede de coñecementos heteroxéneos que no seu conxunto gardan a esencia dunha antiga vila 
agora agonizante.
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Carreira hoxe é unha sombra do que foi. Nos anos 80 comezou unha decadencia que na actualidade se 
acentúa e que viña acarrexada desde o momento da segregación de Aguiño (1959) e Castiñeiras (1967, 
segregada de Carreira e Ribeira). Da consecuente loita pola supremacía económica entre as novas 
parroquias e o que quedaba da vella Carreira, é esta quen se ve prexudicada e sofre unha tendencia á 
baixa tanto económica como demograficamente, onde a maioría dos comercios e actividades industriais 
van desaparecendo por non poder competir coas vantaxes dos crecentes núcleos pesqueiros, ao igual 
que sucede coa maioría das parroquias rurais galegas.

Láianse os vellos que nos tempos de antes era o centro de xuntanza dos arredores: “en Carreira 
tiñamos de todo, de todos os lados viñan aquí, e agora non temos nada”. Grandes talleres de dornas, 
fábricas, terras abondas, bo peixe e as festas máis sonadas da redonda; tendas de tódolos produtos, 
escolas, doutores e botica. Despois o cine, o baile, os coches… Mirando cara atrás atopamos máis 
do mesmo. Desde a primeira referencia escrita no ano 1200, a parroquia sempre tivo unha grande 
importancia na zona, sendo durante longos períodos intermitentes a máis poboada do concello. Na 
época Medieval, a tranquilidade fixo que prosperase pola situación do seu núcleo de poboación 
no interior, protexida das continuas hostilidades que chegaban polo mar. Pouco a pouco, ao daren 
comezo as actividades mariñeiras, o seu conseguinte empuxe económico fíxose evidente, e gozou 
dunha relativa prosperidade na Idade Moderna. Aparece en numerosos rexistros de antano e tamén 
en vellos mapas, en especial dos séculos XVII e XVIII, mesmo dándolle nome á punta da península 
enteira, “Punta de Carreira” (Punta Couso), e á praia que comparten Castiñeiras e Aguiño, “Praia 
Carreira” (praias do Castro e a Catía). No século XX -despois de ter sido concello constitucional 
desde o ano 1821 ata o 1836- aínda gozaba dun certo poder sobre si mesma, sendo delegadas 
determinadas competencias municipais ao Pósito de pescadores de Carreira; tanto que mesmo se 
crea, xa na época da II República, o Grupo Galeguista de Carreira. Con todo isto, o que pretendo 
amosar é que Carreira foi unha vila (chámolle así conscientemente) e ten unha grande historia que, 
porén, semella inexistente. 

Así, a través de contados documentos, podemos palpar unha historia superficial que nos achega 
practicamente só formalidades dunha entidade de poboación. En cambio é de supor que, sendo tal a 
relevancia da parroquia antano, exista tamén unha historia social, colectiva e única que se escorre entre 
os dedos do tempo. O problema é atopala. Pero o único piar sobre o que se pode soster tal historia é o 
recordo dos carreiráns, no pouso colectivo que lles queda do seu pasado. 

Mais en casos coma o de Carreira, manter ese siso comunitario adoita ser complicado. A consciencia de 
identidade propia tende a perderse, eclipsada polos crecentes focos de poboación circundantes e pola 
desprotección e desatención das institucións. O nome de Carreira dilúese amodiño e tranquilamente, e 
elementos fundamentais do seu pasado vanse reducindo a unha escala menor –a aldea- ou asimilando 
a un conxunto máis amplo. (Por exemplo, o paso de dicir Os Muíños de Carreira, a aparecer como Os 
Muíños da aldea de Vixán, Ribeira.) 

Ademais, a maiores do feito de que pertencer a un concello en auxe é un factor de declinio das 
identidades locais diferenciadas, non podemos esquecer que existen outras causas do esquecemento 
xeral como son a ruptura xeracional, a despoboación, e tamén o novo xeito de vida máis anónimo de 
independente. Por iso o meu obxectivo é buscar entre tanto enmarañamento os fíos para tecer de 
novo a historia interna de Carreira ao longo do tempo, partindo da tradición oral e da súa análise, e 
relacionándoa coa realidade da parroquia actualmente.

Os máis vellos van morrendo, pero aínda algúns maiores contan historias como a do “Cura Malvar”(escritor 
en galego e castelán no S. XIX, que foi ademais guerreiro revolucionario na Guerra da Independencia) e 
as súas liortas coa cúpula do clero e a nobreza, o famoso naufraxio do Santa Isabel, ou as fazañas na 
Guerra Civil na parroquia. Estes son temas realmente interesantes, pero para introducirnos neles –polo 
menos dun xeito xeral- contamos afortunadamente con documentos materiais abundantes. 

Eu, vou traballar só a partir do que a xente me puido contar, encomendándome por completo á ciencia 
da historia oral. A través dalgúns exemplos de lendas e cantares dos meus veciños desta parroquia 
de San Paio de Carreira, no Concello de Ribeira, intentarei extraer datos palpables e explicacións 
primitivas a feitos como a orixe da nosa aldea, do medio que a rodea, a importancia da Virxe da Guía… 
Tiven que ter moi claro que un traballo histórico baseado na investigación empírica ten unha serie de 
características e complicacións que ninguén pode elidir. Deime de conta (máis tarde do que debería telo 
feito, na miña opinión), de que non podo intentar que nas respostas que reciban as miñas preguntas 
estea feito o traballo que aquí quero expoñer. A función deles é ter escoitado e interiorizado tales 
historias, mais a tarefa de procesalo atínxeme só a min. Eu deberei lidiar coas dificultades que supón 
intentar reconstruír unha realidade a partir de datos incompletos, fragmentados, subxectivos e ás veces 
cun determinado nivel de manipulación, voluntaria e involuntaria, á hora de elidir temas desagradables 
ou exaltar determinadas cuestións. Porén, son esas cualidades das fontes as que transmiten detalles 
que pasarían por alto calquera outro método de investigación. Con fe neste pouco cultivado xeito de 
coñecer o pasado, decidín apenas contrastar o escoitado con fontes escritas nin persoas alleas aos 
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meus informantes, a min, e a quen nos rodea; coa esperanza de comprobar persoalmente que o traballo 
de campo é un método perfectamente válido.

Existen narracións tradicionais de moitas clases, mais aquelas lendas e contos que permanecen no 
siso popular referíndose a un pasado máis remoto son especialmente atractivas. Recordan e codifican 
dalgún estraño xeito este pasado do que brevemente acabamos de falar que, en ocasións, non conta 
con máis historia que o pouco que o pobo pode recordar. 

As auténticas orixes de Carreira son bastante difusas e pérdense no tempo, poren, a súa toponimia é 
bastante clara. Provén da palabra latina “carraria”, camiño de carros, que co paso do tempo derivaría no 
topónimo que coñecemos hoxe en día e que é tan frecuente no mundo galegófono. Dise, con relación 
a este topónimo, que o camiño que lle deu nome á parroquia, atravesábaa, pero non remataba en 
Aguiño, senón que cruzaba o mar ata chegar a Sálvora, territorio tamén carreirán. Unha enchenta 
de mar destruírao e deixara ós habitantes da nova Illa separados da terra, mais O Carreiro e a fila de 
pedras que continúan a súa estela serían as probas de tal unión. 

Esa é a historia máis coñecida, pero existe outra. Nunha suposta poboación autóctona que estaba 
situada nalgún lugar entre a Graña e Vixán, preto da praia de Anquieiro, sufríanse continuamente asaltos 
de naves viquingas. Para intentar sobrevivir a tales ataques os seus habitantes tiñan un refuxio no lugar 
que agora é chamado Carreiriña, no núcleo de poboación da parroquia. Cando o vixía divisaba a ameaza 
berraba: “á carreira, á carreira”, indicándolles ós nativos que correran a gardarse no agocho que todos 
coñecían. Finalmente, remataron por ter que abandonar o seu poboado e instaláronse definitivamente 
no outeiro que, de aí en diante, se chamaría Carreira. Isto é moi curioso, pois se reparamos vemos 
que todo podería cadrar, máis ou menos, coa cronoloxía histórica real, xa que as primeiras novas que 
se teñen do lugar (como xa dixemos no ano 1200) corresponden cunha época de inestabilidade para 
as poboacións costeiras, e cunha insistente serie de ataques viquingos desde séculos atrás. Ademais, 
existe outro detalle curioso. Quén conta esta historia sitúaa moi preto do lugar onde está o Castro do 
Porto de Abaixo, máis este non foi descuberto e estudado (realmente aínda non está estudado) ata hai 
poucos anos, polo que se pode supoñer que a idea dunha poboación ancestral nese lugar quedara 
gravada na memoria colectiva do pobo. O mesmo pasa con lugares coma O Castelo, en Aguiño, no que 
non quedaban restos superficiais, o Castro da Cidade, que hoxe non é máis ca un montón de pedras 
cubertas de silveiras, ou o dificilmente ubicado lugar de Paredes, os cales a xente recorda sen veren 
probas de que estivesen aí. E efectivamente, no Castelo parece que se atoparon indicios da existencia 
dunha fortaleza real, as pedras da Cidade é demostrado que foron un Castro prerromano e o lugar de 
Paredes aparece en mapas do S. XVII, situado preto da Punta de Couso, e nos archivos parroquiais 
durante moito tempo (Grazas aos cales se sabe que quedou despoboado bruscamente, quizais por un 
brote de peste).

Mais sexa como sexa, máis alá da suposta verdade que se agoche atrás das lendas sobre a toponimia, 
o simple feito de que exista unha variedade de opcións para a orixe dun só topónimo indica dúas 
cousas: que foi un lugar que no pasado exercía influencia sobre os núcleos do arredor espertando 
o interese dos mesmos, e sobre todo que os seus poboadores posuían conciencia unitaria e tiñan a 
necesidade de buscarlle orixe a esa entidade da que formaban parte.

Paralelo a aqueles recordos de poboacións desaparecidas, existe outro fenómeno que ás veces se 
entrecruza con el: o recordo lendario de poboacións inexistentes. Este adoita relacionarse sempre co 
entorno natural e con historias dun carácter un tanto sobrehumano, ás veces, ao estilo dunhas sinxelas 
e primitivas cosmogonías, dalgunha maneira. Deste estilo son as historias relacionadas coa illas do 
arquipélago de Sálvora. Non vou falar demasiado delas, pois o pouco que eu sei vén de fontes escritas 
e nin tampouco sei canto de verdade se pode atopar na relación destas cos supostos poboadores 
Oestrimnios como se adoita dicir; máis é verdade que os nomes dos Illotes invitan a pensar que estas 
lendas son dunha raigame moi antiga: que as illas se chamen Forcadiña, Noro, As Sete Linguas, A 
Queixada, as Moas e Home de Sagres, mitolóxico xigante, non permiten facilmente pensar que son 
nomes escolleitos aleatoriamente. 

Doutro xigante, en cambio, si que oín eu falar: o Xigante de Vixán. Conta a lenda que, dúas pedras que 
se atopan nos arredores da aldea de Vixán, chamadas “O Puño” e o “O Pé”, son o único que queda 
na superficie do corpo sepultado do gran xigante que teimaba en destruírllelas casas e colleitas. Os 
veciños reuníronse, fixéronlle unha gran comida cunha substancia adormecedora e fóronlla levar como 
agasallo. Cando caeu durmido, enterrárono, mais deixaron fóra un puño e un pé. Pódese pensar que a 
historia carece de fundamento e base real e que é a simple asimilación dun tema recorrente na literatura 
universal, pero non é así neste caso. A xente de aquí coñece ben que estas pedras son o “Puño” e o 
“Pé” dun xigante, aínda que nada saiban dicir sobre el. A min mesmo, unha muller que debe rondar os 
50 anos díxome: “Si, a historia do xigante… a min algo me contaba meu avó de nena: que era moi forte, 
moi forte, e subira ó Monte da Cidá e lanzara unha pedra enorme que chegara ata aquí (Carreira) ou 
algo así, non sei… Síntocho, pero eu xa non me acordo desas cousas, non che sei nada máis.” Carreira, 
e non outro lugar, aparece como protagonista dunha historia para-mitolóxica, de principio a fin. Dela 
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xurdíu un xigante, contra ela loitou, ela o venceu e nela descansa. E foi seu avó, hai décadas morto, 
quen lle contaba a historia.

Mais agás casos concretos coma estes, sen dúbida o que máis condiciona esta zona en xeral, e polo 
tanto tamén a súa historia oral, é a particular paraxe do parque natural, que conta con dúas lagoas e 
unhas dunas móbiles. Na maioría das vilas cunha lagoa no seu entorno, esténdense lendas que en 
moitos dos lugares son comúns, ou polo menos moi similares. O caso máis coñecido é o da famosa 
cidade de Valverde. Como sucede con todos os contos que pasan por moitas bocas, existen sobre 
esta vila numerosas versións nos arredores, diferentes en cada aldea. En Olveira e Corrubedo din que 
Valverde está baixo as Dunas. Hai quen di que Santiago Apóstolo chegou e veu unha inmensa cidade 
de mouros ante a cal exclamou: “Ver tal!”, por ver tal cousa, tal pecado; destruíndoa automaticamente 
enterrada pola area. Aseguran en Olveira que as súas campás atopáronas nas dunas, ao igual 
que fermosos azulexos que levaron ás súas casas; e que ás veces baixo a area mesmo se senten 
badaladas. Tamén que o topónimo Bretal, aldea pertencente a esa parroquia, é a evolución das palabras 
do Apóstolo “Ver tal”, que nomean o sitio no que este se atopaba cando albiscou Valverde. (De ser 
tratado en profundidade, sería tamén un tema interesante a estudar desde a perspectiva da historia oral 
e as identidades locais).

En Carreira (e por extensión tamén en Aguiño), existe unha historia alternativa que di que Valverde era 
un Castelo e que está baixo a lagoa de Vixán (e de novo nos atopamos nun entorno próximo ao Castro 
do Porto de Baixo e mesmo non lonxe do Monte Castelo, onde se atopaba a antiga fortaleza…). Non 
a recordo moi ben, pois eu escoitáralla hai anos a un compañeiro a quen llo contara a súa avoa, pero 
lembro que mentres existía unha batalla entre mouros negros e os nativos habitantes do castelo, o 
xefe dos mouros namorárase da princesa do castelo. A partir de aí xa me falla a memoria, e véñenme 
recordos illados que non vou poñer aquí por medo a que estean distorsionados na miña mente (e 
aínda non conseguín encontrar quen me volva contar esta lenda). O que sei seguro é que, por causa 
de alguén que posuía poderes máxicos, a cidade foi tragada pola auga e alguén (O mouro? Un bruxo? 
O pai da moza?) quedou convertido en touro. Así, cando sendo nena a avoa do rapaz escoitaba as 
bucinas dos barcos chegar e preguntaba por elas dicíanlle que “era o bruar do Touro de Vixán”.

Ademais, máis alá das excepcionais versións locais que se podan atopar, existe unha lenda común 
estendida por toda zona, máis profundamente arraigada. Esta lenda di que unha cidade moi rica se 
atopaba onde agora están as Dunas de Corrubedo e a Lagoa de Carregal, Valverde. Era abondosa en 
alimentos e de luxosas construcións, e as súas xentes vivían ostentosas. No frío do inverno chegou 
unha mendiga farrapenta, cun meniño nos brazos, que era en verdade a Virxe María (hai quen que di 
que era “unha virxe”, coma se houbese moitas, o cal é moi interesante…) e foi pedindo casa por casa 
que se apiadasen dela. Non só non lle daban nada, senón que se rían dela e humillábana. Despois de 
petar na última casa, sen obter resposta, a Virxe deu media volta e comezou a camiñar, e segundo se 
ía afastando da cidade, o mar crecía atrás dela. Tanto foi así que arrasou coa cidade e con todos os 
seus campos, quedando os edificios cubertos pola area que se arrastrara e as leiras inundadas da auga 
que levaba.

Creo que este é bo momento para citar unha estrofa dunha canción popular, que dun xeito ou outro, non 
deixa de chamar a atención pola súa posible relación coa lenda:

“Alá vai, pola laghoa
Nosa Señora da Ghía 
Alá vai, pola laghoa
Coa saia arremancada
Parese unha pescadora
Parese unha pescadora
Ai a la lara la la la.”

Despois, camiñando, a Virxe co Neno chegou a unha aldea de casas moi pobres, no alto dun outeiro: 
Carreira. Petou na primeira porta, na casa máis pobre de todas, e abriulle unha velliña. Acolleunos na 
súa casa, e puxo á súa disposición toco canto tiña: deulles leite e uns poucos ovos, coa palla fíxolles 
unha cama, e gastou a pouca leña que tiña en facerlle un lume para que non tiveran frío. Á mañá 
seguinte a velliña espertou e veu que non estaba nin a muller nin o meniño. Saíu ó curral e descubriu 
abraiada que tiña alí tantas galiñas como pallas tiña a cama da mendiga, e tantas vacas coma tizóns 
quedaran do lume. Entón decatouse de que a muller a quen acolleu era a Virxe, e o que sucedera fora 
un milagre; polo que decidiu vender galiñas e vacas e cos cartos construírlle unha capela no mesmo 
lugar onde se atopaba a súa casa. 

Aos poucos días, un mariñeiro ao que alcanzou un grande temporal, laiouse: -“Virxe querida, guía a 
miña dorna ao porto de Abaixo”- (pois o Porto de Abaixo era en verdade o antigo peirao da vila, antes de 
o ser Aguiño). Conseguiu chegar a porto, e ao varar, veu unha peza de madeira dando voltas entre as 
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ondas. Colleuna, era unha imaxe da Virxe co neno nun brazo e un barquiño no outro. Levouna a Carreira 
e foi xunta a velliña, dicíndolle que xa tiña a Virxe para a súa capela. Así dixo, “esta Virxe que nos guiou 
hase de chamar Virxe da Guía”, e desde aquela guiou sempre aos mariñeiros. 

Así aparece un dos elementos máis importantes da historia de Carreira, a Nosa Señora da Guía. Pese 
a non ser a patroa, é ela o símbolo unificador relixioso co que fondamente se identifica a parroquia. 
Arredor dela realízanse moreas de actividades, e dálle nome a varias entidades: ao campo de fútbol, á 
escola infantil, a tendas, asociacións cívicas... Esta advocación, tivo grande importancia desde a Idade 
Media, habendo constancia de moita clase de festas e celebracións importantes na comarca, das que 
hoxe só se conserva a romaría e a festa á noite. Tamén se lle facían ata non hai moito tempo ritos de 
bendición das naves, queimando no adro as dornas vellas como sacrificio á Virxe, en agradecemento 
pola súa protección. 

Se analizamos, a lenda refire á situación da capela da Guía, a cal é determinante para a morfoloxía 
arquitectónica de Carreira: sitúase no alto dun outeiro desde o que se divisa toda a parroquia e nas 
ladeiras da cal se atopa o centro urbán e se concentra a maioría da poboación. Atopamos moitos 
detalles interesantes que non son casualidade. A exaltación da humildade e pobreza dos carreiráns 
como algo positivo, o premio da Virxe por tal cousa, e o progreso da aldea desde a honestidade e o 
fervor á Virxe. Tamén a relación das milagres cos dous factores económicos determinantes de Carreira: 
o mar e a terra, coa multiplicación dos animais e a guía aos mariñeiros. E mesmo a colocación da capela 
naquel lugar concreto, que logo se convertería en punto de referencia, gozando ademais dunha forte 
significación simbólica. Deste xeito, a capela está alí, porque alí a Virxe fixo a milagre, e desde alí será a 
Guía dos carreiráns, descendentes de aquela pobre e humilde xente que sen ter nada ofrecérono todo.

A capela na que se garda, que substitúe a unha primitiva do século XV creada por monxes mendicantes, 
foi reconstruída para gardar a imaxe atopada na praia, feito común durante o auxe do protestantismo, 
cando se adoitaba tirar as imaxes das virxes ó mar. A lenda máis estendida sobre a súa orixe é a que xa 
tratei, pero existen numerosas versións sobre o tema. 

Hai quen di que a Virxe pousárona na Toxeira de Entrematos, e arredor dela fixéronlle a capela, ou 
mesmo que se comezou a chamar así porque na dita toxeira había un niño de aguias. En cambio, 
contáronme tamén que esa toxeira non está no lugar onde se erixe a capela, como se pensa, senón a 
unhas decenas de metros de alí e que foi traslada alí despois da construción da mesma. Unha coñecida 
estrofa di:

“Nosa Señora da Guía,
 Onde che viñeron pór,
 Na toxeira de Entrematos,
 Cos toxiños ó redor.”

Outras persoas (entre elas o defunto cura de Aguiño, Don Francisco) cren que a Virxe non apareceu 
na Praia de Anquieiro (no Porto de Abaixo), senón en Aguiño, e que, antes de que o nome derivase 
en “Nosa Señora da Guía” era chamada “Nosa Señora d’Aguiño”. Isto non ten por qué ser de todo 
errado, pois mesmo aparece nomeada nalgún antigo rexistro como “Nosa Señora da-Guiña”. Mais 
evidentemente, se a cousa fose así, pola orde natural da cronoloxía tería que ser Aguiño quen tomase 
o seu nome da Virxe, e non ao revés, pois parece que as orixes desa aldea, agora parroquia, son moi 
posteriores ás referencias que se teñen da advocación. E isto tampouco carecería de sentido. Sexa 
como for, o que está claro é que a Guía marcou fortemente a identidade dos carreiráns, amosado isto 
tanto por todos os seus rituais ó longo da historia como polo grande número de cancións populares que 
se lle dedican. Estes versos condénsano moi ben:

“Guía, agradecidos, los carreirenses te guardan rodedada 
Guía de amor profundo, en una aldea por tu luz guiada.”

Ben, deixando á Nosa Señora volvo de novo ás lendas de Valverde, pois quero reparar nalgunhas 
cousas que antes pasei por alto. Quero pararme no halo de universalidade que podemos atopar en 
determinados detalles. Unha grande enchenta de mar é un suceso que está presente no recordo de 
moitas culturas, incluso afastadas entre si. Vemos o máis claro exemplo no “Diluvio Universal” da Biblia 
cristiá. Moitos estudosos do tema cren que isto non é máis que a reminiscencia que dun período no 
que, efectivamente, aumentou a temperatura global e polo tanto subiu o nivel do mar. Non se pode 
deixar de relacionar feitos coma o que din en Vixán ou en Artes, que hai moitísimos anos o mar estaba 
moito máis arriba, e que eles mesmos “aínda chegaron a ver cando eran nenos as argolas onde se 
amarraban os barcos”. Tamén ao suposto camiño que unía Carreira con Sálvora, pódeselle buscar unha 
moi remota orixe nun momento de enfriamento planetario e baixada do nivel do mar. Evidentemente 
isto hai que collelo con pinzas, as medidas temporais desta clase de sucesos non compiten na mesma 
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escala que a memoria colectiva, por moi arraigada que estivese esta, o cal fai todas as posibilidades de 
correspondencia imposibles. Porén, non deixa de resultar interesante a adopción desta clase de tópicos 
constantes e universais como propios.

Outras connotacións desde logo tamén moi bíblicas ten a cidade de Valverde. A tradición popular 
converte a esta cidade en algo así coma Pentápolis, Sodoma e Gomorra, unha cidade chea de pecado 
que é feita desaparecer do mapa de raíz, dun xeito ou outro, pola Divina Providencia. Unha proba máis 
disto é que moita xente coñece a urbe como Malverde, amosándose claramente no raíz “mal” a idea 
que se pretende que dea a cidade. Partindo desa base hai numerosos tipos de Valverde: unha cidade 
ostentosa que non ten nin un pouco de piedade dos pobres, unha cidade chea de vicios ou simplemente 
unha cidade pagá, cidade de mouros. 

Estes mouros, tan presentes nas lendas de toda Galicia, son realmente moi “polisémicos”. Unhas 
veces os mouros fan referencia ás persoas nativas de aquí, a unha suposta raza máis primitiva, outras 
engloban a toda clase de pobos pagáns, outras veces representan ós árabes na Península (o máis 
frecuente) e mesmo de cando en vez denominan a persoas solitarias con poderes máxicos, bruxos e 
meigas (probablemente adoptando un significado que tamén ten mouro en galego=negro).

Deste xeito, o que vemos é que en Galicia existe unha fabulación do noso pasado que se texe 
entrelazada coma un tapiz de moitas colores por causa da nosa falta de historia escrita. Cada vila 
ou aldea ten as súas lendas, e cada lenda as súas versións; máis é verdade que todas as narracións 
teñen unha esencia común, unha esencia de intemporalidade e explicación de realidades con orixes 
inexplicadas apoiada sobre as reminiscencias do pasado conservadas no siso colectivo do pobo. É 
parte desa esencia común o que eu extraín da historia da miña parroquia en concreto. 

“ Se vés a Carreira o mesmo che dá
Ve-la Illa de Sálvora enriba do mar

Enriba do mar, ollando par’ela
Van os mariñeiros, van os mariñeiros

Nos botes de vela.”

Dou aquí por rematada este traballo, non sen antes agradecérllelo a todas as persoas que me axudaron 
a facelo posible. 
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ABSTRACT
This study focuses on the mainly oral-based Barrosão dialect, located in the extreme north of “the 
Transmontano and High-Minhoto dialects”, down to the extreme south of “central Galician” (Lindley 
Cintra e Fernandez Rei 1992).

The field research covers the phonetic-phonological and lexical aspects, the first with the application 
of the classical rules of functional linguistics (Troubetzkoy 1949), (Martinet, 1965, 1967), (Barbosa 
1994). Relevant works observed include (A. Lourenço Fontes (1972, 1977, 1992), Braga Barreiros 
(1915) Isaac Estravís (1999), (Leite de Vasconcelos, 1980, 1993, 1901, 1902, 1929), the novels of 
Bento da Cruz (1963, 1964, 1967, 1973, 1991, 1992, 1996), and our own collections, providing a 
lexical corpus of about 2.647 entries. To this end, we constructed a critical apparatus of 45 works of 
reference which provided us with information on time and space. Of the 2647 entries of the Barrosão 
tongue, we had no reference to 647 which we classify as Barroso terms or Barrorisms. The Barrosão 
dialect originates from old Portuguese or even Galician Portuguese, illustrating its character as offshoot 
of the Portuguese language or Galician, a fact which can be detected in orality, in certain regions and 
sociocultural frameworks. 

RESUMO
O estudo incide sobre o dialeto barrosão que assenta na oralidade, dialecto português situado no 
extremo norte da “área dos dialectos transmontanos e alto-minhotos” a confinar com o extremo sul do 
“galego central” (Lindley Cintra e Fernandez Rei 1992).

O trabalho de campo abrange o aspecto fonético-fonológico e lexical, o primeiro com aplicação das 
clássicas regras da linguística funcional (Troubetzkoy 1949), (Martinet, 1965, 1967), (Barbosa 1994). 
Observaram-se trabalhos pertinentes (A. Lourenço Fontes (1972, 1977, 1992), Braga Barreiros (1915) 
Isaac Estravís (1999), (Leite de Vasconcelos, 1980, 1993, 1901, 1902, 1929), romances de Bento da 
Cruz (1963, 1964, 1967, 1973, 1991, 1992, 1996) e as nossas próprias recolhas, obtendo um corpus 
lexical com cerca de 2.647 entradas. Construímos, para o efeito um aparato crítico de 45 obras de 
referência que nos fornecia informação de espaço e no tempo. Das 2647 entradas do falar barrosão, 
não obtivemos qualquer referência a 647 que classificamos como termos de barroso ou barrosismos. 
O dialecto barrosão assenta no português antigo ou mesmo no galego-português, ilustrando o seu 
carácter matricial da língua portuguesa ou do galego, ainda detectável na oralidade, em certas regiões 
e estatutos sócioculturais.
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Introdução
A natureza do problema que visamos abordar prende-se com o caráter de oralidade e de transmissão 
hereditária da língua e da cultura de uma comunidade cultural e linguística, na Região de Barroso, da 
qual resultou o dialeto barrosão, transmitido de geração em geração, em contexto familiar e informal, 
como uma variante local, a par do português padrão.

Representa um mosaico cultural e linguístico, com raízes assentes no início da formação da língua 
portuguesa, distinguindo-se a sua especificidade fonético-fonológica e lexical, tendo por base os 
estudos por nós realizados e por outros autores, e a necessidade da sua divulgação, tornando o 
seu conhecimento mais extensivo à comunidade científica especializada; por um lado, e por outro, 
fomentando o interesse nas pessoas dedicadas à cultura com raíz na tradição oral.

Como trabalho prévio, procedemos à identificação das caraterísticas geográficas da região e à 
localização geolingúistica, à análise dos primeiros estudos sobre esta matéria, recuando mesmo à 
Gramática da Lingoagem Portugueza (Oliveira 1536), ao Vocabulário Portuguez e Latino (Bluteau 1712-
1722), à “Quarta Parte da Grammática Portugueza – Cap. I., “Dos Dialectos da Língua Portugueza” 
(Argote 1725), a Carta Dialectológica do Continente Português e o Mapa Dialectológico Português 
(Vasconcelos 1893, 1929), entre outras obras, bem como o Mapa dos Dialectos e Falares de Portugal 
continental (Boléo 1958), a “Nova proposta classificação dos dialectos galego-portugueses” e Estudos 
de Dialectologia Portuguesa (Cintra 1974, 1984) e “Mapa dos dialectos portugueses e galegos” (Cintra e 
Rei 1992), a História da Língua Portuguesa (Teyssier 1980) e diversas obras etnográficas, com destaque 
para o Padre António Lourenço Fontes e, em literatura, um romance de Montalvão Machado e vários de 
Bento da Cruz, o maior escritor barrosão. Só nos interessavam as obras que continham léxico barrosão.

O propósito do presente estudo tem como intuito o alerta para o interesse científico da linguagem 
popular, da comunidade cultural e linguística, bem como da ciência do homen tradicional.

Estamos em crer que as suas contribuições irão reflectir-se num conhecimento mais detalhado da 
importância da oralidade, mais especificamente do dialeto barrosão e da sua importância como um dos 
mosaicos matriciais da língua portuguesa.

1. Localização geográfica e 
linguística de Barroso
Situada em Portugal continental, no noroeste da província de Trás-os-Montes e Alto Douro, Barroso é 
uma sub-região do Alto Trás-os-Montes, NUT III, do Distrito de Vila Real, constituída por dois municípios, 
Montalegre, município raiano com 806 km2 de área e 12762 habitantes composto por 35 freguesias e 
Boticas com 322 Km2 divididos por 16 freguesias uma população de 6411 habitantes (sensos de 2001).

A totalidade da área geográfica de Barroso é de 1128 Km2, com uma população que ronda os 19.173 
habitantes (sensos de 2001).

É limitado a norte pela Galiza, municípios de Lobios, Muiños, Calvos de Randim, Baltar, Cualedro e 
Oímbra, a leste por Chaves, a sul por Cabeceiras de Basto, a sudoeste por Vieira do Minho e a oeste 
pelas Terras de Bouro. 

Pode estabelecer-se uma divisão entre o Alto e o Baixo Barroso. Cerca de 26,26% do território do 
concelho de Montalegre integra o Parque Nacional da Peneda-Gerês, contribuindo com 211,74 km2, 
concelho que contribui com maior área.

Zona de montanha com vários sistemas montanhosos de altitude elevada, como o Larouco, 1525 
metros, Gerês, 1434 metros, Cabreira, 1262 metros, Barroso, 1275 metros e Leiranco, 1156 metros 
com vales do Baixo Barroso que apresentam altitudes mais baixas entre 300 e 600 metros. 

O clima regista grandes amplitudes térmicas, muito frio no inverno com fortes nevões e elevadas 
temperaturas superiores a 35º no verão. O planalto de Barroso regista uma pluviosodade média elevada.

Em termos geolinguísticos, e segundo o “Mapa dos Dialectos de Portugal continental e da Galiza” 
(MDPCG) publicado no Atlas da Língua Portuguesa na História e no Mundo (1992), inserido num 
estudo de Manuela de Barros Ferreira (1992) em que nos baseamos, integra a zona dos “dialectos 
transmontanos e alto-minhotos”, uma subdivisão da área dos “dialetos portugueses setentrionais” 
(Cintra e Rei 1992) transfronteiriça com a área dos dialetos ou variantes galegas, mais especificamente 
o “galego central”, uma subdivisão dos dialetos ou variantes galegas (idem). 

No que respeita a área dos dialetos de Portugal continental, a proposta apresentada no “Mapa dos 
Dialectos de Portugal continental e da Galiza” (1992) inserida no Atlas da Língua Portuguesa na História 
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e no Mundo (1992), assenta já no anterior mapa da “Classificação dos Dialectos Galego-Portugueses” 
(Cintra 1984) com origens na “Nova proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses” (Cintra 
1971a, 1983).

Por outro lado, são uma retoma da recolha mais antiga de materiais para o Atlas Linguístico da Península 
Ibérica – ALPI (1953) organizado em Espanha por T. Navarro Tomás e o investigador espanhol Aníbal 
Otero, e do lado português, Lindley Cintra.

2. Percurso de oralidades do registo linguístico 
do Barrosão aos primeiros registos escritos.
Na sua generalidade, a variação, a oralidade e a mudança são já, entre nós, assinaladas pela Grammatica 
da lingoagem portuguesa (Oliveira 1536: 17), assim como o conceito dialeto no Vocabulário Português 
Latino (Bluteau 1712-1722) autor que viveu entre 1638-1734.

Fixando-nos nos “dialetos transmontanos e alto-minhotos”, em que se insere, e de um modo mais 
restrito, o dialeto barrosão, e as alusões às especificidades linguísticas e culturais desta região, 
sobretudo no domínio da oralidade e de uma cultura popular característica, são já antigas e recorrentes. 

No séc. XVIII, investigadores consideravam, nem sempre de um modo muito lisonjeiro essa variação 
e tradição oral, e passamos a transcrever: “há alguns lugares de Trás-os-Montes e Minho, nas rayas 
de Portugal, que são muito bárbaros e quasi que se não podem chamar Portuguez, mas só os usa as 
gentes rústicas da quelles lugares (Contador De Argote 1725: 295). Ora essa zona raiana incluiria, 
certamente, Barroso.

José Leite de Vasconcelos, em nosso entender, o fundador da dialectologia científica em Portugal, com 
sucessivos ensaios, em finais do séc. XVIII e primeiro quartel de XIX, entre outras obras, Esquisse 
d´une Dialectologie Portugaise (Vasconcelos 1901), teve por base a oralidade e a tradição oral que foi 
recolhendo.

Já anteriormente, na Carta Dialectológica de Portugal Continental (Vasconcelos 1894) distingue o 
“subdialecto raiano” dentro do “dialecto transmontano”. Em Opúsculos, vol. IV (Vasconcelos 1929) inclui 
o ensaio “Línguas Raianas de Trás-os-Montes, Sucintas notas” e em Opúsculos – Filologia, vol. IV, 
parte 2ª (Vasconcelos 1929 b) apresenta mais um desenvolvimento e inclui o Mapa Dialectológico de 
Portugal Continental (Vasconcelos 1929) onde assinala já a “variedade de Boticas”, em Barroso, dentro 
do designado “Dialecto de Trás-os-Montes”. 

No entanto, os registos captados da oralidade, no aspecto fonético-fonológico e lexical, eram ainda 
escassos, e o barrosão, por definir e identificar.

Em Opúsculos, vol. VI, parte II - Dialectologia (Vasconcelos 1985) edição póstuma mas que estamos em 
crer que se reportará aos anos 30, apresenta um estudo linguístico, ainda que breve e à distância mas 
baseado na oralidade, sobre nove localidades de Barroso em que distingue seis fonemas diferentes 
do português padrão: as vogais [ů] centralizado mas menos que [ü] tudo [´tůđu], a vogal central [ö] 
no ditongo [öw], pouca [´pöwkɐ] por nós confirmadas, e a vogal [ë] que designa como guturalizada 
no ditongo [ëw] que não confirmamos, e a consoante africada dorsopalatal surda [tʃ] como na palavra 
chega [tʃęɤɐ] e as consoantes fricativas prédorsoalveolares surda e sonora [ɕ] e [ʑ] como nas palavras 
crossa [krɔɕɐ] e casa [´kaʑɐ]76 por nós confirmadas.

Outros investigadores continuaram estes estudos, de que resultou o Mapa dos Dialectos e Falares 
de Portugal Continental (Boléo e Silva 1958) e, dentro dos dialetos, designavam já especificamente 
“Região de Barroso” que integravam no “Falar transmontano”, até chegarmos à definição actual dos 
“dialectos transmontanos e alto-minhotos” (Cintra 1974) e, finalmente, o Mapa dos Dialectos de Portugal 
Continental e Galiza (Cintra e Rei 1992) que adoptamos e onde inscrevemos o dialecto barrosão, 
praticamente existente só no registo oral e tradicional e com recolhas lexicais dispersas ou inseridas em 
trabalhos etnográficos ou romances.

Constituiu um alerta para a importância das características fonético-fonológicas e a necessidade de 
posteriores recolhas de registos em trabalho de campo, com uma amostra estratificada de falantes e 
observação da variação interna. A primeira evidência era a oralidade fora da norma padrão; a segunda, 
a existência como língua falada em contextos familiares e populares a par do português padrão; ou 

76 Na transcrição fonética, optamos pelo Alfabeto Fonético Internacional, quando possível. Para o português 
dialetal, seguimos o Alfabeto Fonético do Centro de Estudos Filológicos da Universidade de Lisboa. Na 
impossibilidade de colocar o sinal diacrítico (.) sob as consoantes fricativas predorsoalveolares surda e sonora 
[s] e [z] utilizamos os símbolos, das consoantes fricativas alvéolopalatais [ş] e [ʑ] do Alfabeto Fonético Inter-
nacional (fonte ASAP SILDoulos).

Legenda: (B) Barroso, no 
Mapa dos Dialetos de Portugal 

continental e da Galiza
(Cintra e Rei 1992)
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seja, o uso de duas variantes pela mesma comunidade linguística fenómeno linguístico designado 
por diglossia; a terceira evidência, a existência de zonas de bilinguismo considerando o galego e o 
castelhano, estudo que posteriormente realizamos (Guimarães 2002).

Porque o objecto principal do presente estudo não são os aspectos fonético-fonológicos do dialecto 
barrosão, mas os registos lexicais, até pela impossibilidade e falta de tempo, limitamo-nos as salientar 
que procedemos a um trabalho de campo completamente oral, com recurso a registos em gravações, 
ou transcrições directas, bem como a aplicação de um questionário linguístico nas escolas de Barroso 
e fora delas. Para além da recolha de léxico, incluía a leitura do mesmo texto e recolha das gravações 
identificadas nas diferentes localidades.

Observamos que existia uma grande variação interna, com aspectos geográficos e variação mesmo 
em altitude. Ao corpus obtido da tradição oral aplicamos as clássicas regras fonológicas (Troubetzkoy 
1939) com a revisão crítica da conhecida teoria dos traços pertinentes (Martinet 1965) para constituir os 
clássicos pares mínimos e distinguir as variantes livres e combinatórias, tendo em atenção as variantes 
geográficas locais e a coexistência de sistemas (Barbosa 1994: 99, 103).

Deste modo, e muito sucintamente, como fruto das recolhas e da amostra da tradição oral, e com 
a aplicação das regras fonológicas, foi possível, em primeiro lugar, isolar fonemas, sobretudo os 
dialetais e reconstituir sistemas, como as vogais tónicas base, orais e nasais, as vogais átonas ou 
não acentuadas, o sistema vocálico átono postónico base, o sistema consonântico base, sistemas 
consonânticos coexistentes internos. Quanto a variantes geográficas locais, registamos 32 para as 
vogais e 18 para as consoantes, num total de 52 variantes geográficas locais.

Como exemplo de uma variante geográfica local, soidade em vez de saudade em três localidade ou 
“pobos”.

Tendo em atenção o grau de abertura das vogais, o alfabeto fonético utilizado no Centro de Linguística 
da Universidade de Lisboa, que se aplica ao português dialetal, considera três graus de abertura: 
fechado, médio e aberto. 

Para se ficar com uma breve ideia, iremos focar só as vogais tónicas orais base do dialeto barrosão, 
considerando a localização anterior, central e posterior e três graus de abertura: abertura 1 ou fechada, 
2/3 ou média e 3 ou aberta.

/i/ - vogal anterior de abertura 1 (fechada) – assistar (atirar):assirrar (irritar)

/ů/- vogal posterior menos palatalizada que ʉ – cubo [´Kůɮu]:cabo [´Kaɮu]

/ę/- vogal palatal média - abertura 2/3 – azedo [azęđu]:asado [azađu]

/ε/- vogal anterior de abertura 3 – berra [bɛʀɐ]:barra [baʀɐ]

/ọ/- vogal labiovelar média – abertura 2/3 – todu [´tọđu]:tudo [´tůđu]

/ö/ - timbre vocálico (variante) central palatalizado - pouca [´pöwkɐ]

/a/ - vogal central de abertura 3 – barra [baʀɐ]: berra [bɛʀɐ]77

A oposição entre /e/ e /ɛ/ e entre /o/ e /ɔ/ ou seja entre semifechado semiaberto foi já assinalada no 
galegoportuguês medieval dos séc. XIII/XIV em posição átona não final, essencialmente em posição 
pretónica em que o /e/ e /ɔ/ respectivamente semiabertos e semifechados seriam muito fechados 
(Teyssier: 1980, 1994: 25) o que abre a hipótese da existência das vogais médias por nós registadas 
também em posição tónica.

Quanto às consoantes, nos seus traços gerais, registamos as fricativas ou sibilantes ápicoalveolares 
surda e sonora /s/ e /z/ saba [´saɮɐ] (lençol de linho) zipela [zi´pɛlɐ] (espécie de doença contagiosa) e 
dosopalatais surda e sonora /ʃ/ e /ʒ/ enxame [ɝ´ʃɐmə] jaleca (doença, desfalecimento) [ʒɐ´lɛkɐ] como no 
português padrão mas também um par prédorsoalveolar respetivamente surda e sonora /ɕ/ e /ʑ/como 
nas palavras já anteriormente referidas [´krɔɕɐ] e [´kaʑɐ] e as africadas dorsopalatai surda e sonora /tʃ/ 
e /dʒ/ (esta já muito rara) como nas palavras chega [tʃeɤɐ] e Jaime [´dʒajmə].

A fala barrosã, transmitida oralmente de geração em geração, conheceu mais especificamente alguns 
espíritos interessados em a começar a recolher e transmitir, na perspectiva linguística e cultural, 
atribuindo importância ao léxico característico, como foi o caso Fernando Braga Barreiros (1915, 1917), 
com recolha lexical, e indirectamente focando os falares fronteiriços, por Maria José de Moura Santos 
(1967) ou focar aspectos etnográficos que incorporavam léxico barrosão, como Monsenhor Gonçalves 

77 Na impossibilidade de inserir os símbolos das vogais médias, respectivamente /e/ e /o/ com um sinal diacrí-
tico em forma de meia lua por baixo, de acordo com o alfabeto fonético em uso no Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa, recorremos aos símbolos ę ọ ů da fonte Times New Roman, latim estendido - A
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da Costa (1868), ou o primeiro estudo do Padre António Lourenço Fontes em conjunto com Barroso da 
Fonte (1972) e posteriormente a própria obra do Padre António Lourenço Fontes (1974, 1975, 1977, 
1992, 2005)78 e, em literatura (Machado 1959 ) sobretudo a vasta e rica obra do escritor Bento da Cruz 
(1963, 1964, 1993, 1967, 1973, 1991, 1980, 1982, 1996)79. 

3. Variação linguística interna
Considerando os aspectos fonético-fonológicos, de que 
apresentamos apenas alguns poucos exemplos, após o 
trabalho de campo durante vários anos, construimos uma 
amostra estratificada de falantes.

Na altura, e reportamo-nos finais dos anos 90, de acordo 
com o sensos anterior ao atual de 2001, Barroso tinha mais 
população e reflete hoje uma pesada desertificação.

De um universo absoluto de 22800 habitantes, retiramos os 
indivíduos menores de 15 anos, com vista a estabelecer um 
universo relativo de 18119 habitantes. A amostra linguística 
da comunidade de fala barrosã teve carácter aleatório de 
probabilística estratificada, procurando seleccionar os sujeitos 
tendo por base a proporção com os dados demográficos e 
socioculturais.

A percentagem da nossa amostra é de 0,55%, na relação de 
100 por cada 18119 sujeitos, percentagem muito acima dos 
requeridos 0,025%; ou seja, 20 vezes superior à amostra que 
serve de padrão a estudos fonético-fonológicos do género.

Selecionamos os quatro fonemas dialectais mais evidentes e 
a sua distribuição pelos sujeitos da amostra. Procedemos ao 
estudo da variação diatópica interna da região de Barroso com aplicação dos métodos estatísticos 
linguísticos inferencial ou explicativa e aplicação do teste do qui-quadrado para apreciar em probabilidade 
o desvio, distinguindo quatro zonas de variação linguística interna.

Das quatro zonas de variação, a zona B, designada por “zona do rio e de entre rios (Cávado e Rabagão) 
é a que deposita mais características do dialeto barrosão.

4. Aspectos lexicais
Quanto ao aspecto lexical, procedemos a recolhas próprias diretamente, ou indiretamente, através de três 
equipas constituídas, como é característico de trabalhos de dialectologia. O registo era principalmente 
oral, e depois transcrito com o seu significado e a idenfificação do informante, se possível, e a localidade.

Outro método aplicado foi a elaboração e distribuição de um questionário linguístico em que testavamos a 
variação lexical e um questionário linguístico sobre os cereais e o pão, o gado e a carne, que possibilitava 
a recolha lexical, sobretudo entregue nas escolas para os alunos consultarem os pais e familiares80.

Acrescentamos, ainda, as recolhas já realizadas, sobretudo por Braga Barreiros (1915, 1917), Moura Santos 
(1967), ou léxico barrosão em estudos de etnografia como de Gonçalves da Costa (1868), Fontes e Fonte 
(1972) e sobretudo a obra do Padre Fontes (1974, 1975, 1977, 1992) e também em literatura, um romance 
de Montalvão Machado (1959) e sobretudo os romances de Bento da Cruz publicados de 1963 a 1996.

Em relação ao léxico barrosão já registado, tivemos o cuidado de o confirmar junto de pessoas em 
diversas localidades ou “pobos”. Excluímos, também, o que era do português padrão só o admitindo se 
adquirisse outro significado.

78 É vasta a obra do Padre António Lourenço Fontes que nos cingimos apenas às referências constantes na 
bibliografia.

79 É vastíssima a obra do escritor Bento da Cruz. Incluímos as referidas, nas quais pesquisamos registos lexicais. 
Faltam observar as mais recentes, como Victor Branco (1995), Histórias de Lana-Caprina (1999), A Loba 
(2000), Prémio Eixo Atlântico, Guerrilheiros Antifranquistas em Trás-os-Montes (2005), Lenda de Hiran e 
Belkiss e a mais recente, a Fárria (2010).

80 Vide apêndice “Recolha e variação lexical, contacto de línguas-pronúncia” In: Guimarães, Rui Dias (2002): 
O Falar de Barroso – O homem e a Linguagem. Mirandela: João Azevedo Editor, pp. 620-638.

Legenda:
A – Zona raiana,

B – Zona do rio e de entre rios 
(Cávado e Rabagão),

C – Zona das barragens,
D – Zona de Boticas
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Obtivemos, assim, um vocabulário ou pequeno dicionário de léxico em uso no dialto barrosão, com 
2.600 lemas ou entradas que posteriormente acrescentamos, com recolha de calão, para 2647.

Considerando o léxico como um corpo com diversas idades e proveniências, construímos um aparato 
crítico de cerca de 40 obras de referência, impossível aqui enunciar (Guimarães 2002: 274-291) 16 
delas respeitantes ao galego incluindo 7 dicionários e 12 espécies de glossários galegos e outras obras 
de referência portuguesas, que nos forneciam informação sobre uso comum, uso em contexto próximo, 
a sua datação desde antiga linguagem que abrange o português antigo e o português médio (séc.XIV e 
XV), o português clássico (séc., XVI a princípios de XVII) e princípios do português moderno (finais do 
séc. XVIII e princípios de XIX).

Estabeleceu-se a seguinte percentagem: princípio do português moderno, 37%, português clássico, 
15%, português clássico, 15%, antiga linguagem, 11%, termos de barroso, 37%.

Quanto ao uso diatópico contextual, 43% comum ao galego, 15% comum ao contexto transmontano 
próximo, 6% comum ao contexto minhoto-transmontano próximo, 4%, contexto fronteiriço transmontano 
e 32% de barrosismos ou termos de Barroso.

Conclusão
Assente na oralidade, o dialeto barrosão, falado em Portugal na região de Barroso, no noroeste da 
província de Trás-os-Montes e Alto Douro, transfronteiriça com a Galiza, é fruto de uma comunidade 
cultural com personalidade linguística própria.

É possível inscrevê-lo no Mapa dos Dialectos de Portugal continental e da Galiza (1992) segundo 
Lindley Cintra e Fernandez Rei. O seu percurso de oralidade é longo. Leite de Vasconcelos (1929) 
assinala já a variedade de Boticas, em Barroso e posteriormente Paiva Boléo (1958).

Leite de Vasconcelos distingue já cinco fonemas dialetais do barrosão: [ů], palatalizado mas menos 
palatalizado que [ü], [´tůđu], o timbre vocálico [ö] no ditongo [öw] as fricativas predorsoalveolares surda 
e sonora [ɕ] [ʑ] como em [´krɔɕɐ] e [´kaʑɐ], e as africadas dorsopalatais surda [tʃ] como em [tʃeɤɐ] 
Registamos a africada dorsopalatal sonora Jaime [dʒ] como em Jaime [´dʒajmə] mas com muito pouco 
uso.

A região conhece uma assinalável variação interna e as características mais próprias do dialto barrosão 
situam-se na “zona do rio ou de entre rios” (Cávado e Rabagão) no Alto Barroso, em torno da localidade 
Cambezes.

Elaboramos um glossário ou pequeno dicionário com 2.647 lemas ou entradas, grande parte recolhidas 
da oralidade e outra da incorporação de recolhas anteriores.

Após a construção de um aparato crítico adequado, visando identificar cada entrada no espaço e no 
tempo, constatamos que 37% do léxico pertence ao princípio do português moderno, aquando da 
fixação lexical, 15% ao português clássico, 11% à antiga linguagem e 37% são termos de barroso ou 
barrosismos.

As vantagens em conhecer esta dimensão da oralidade consistem em aprofundar o conhecimento 
matricial da língua portuguesa. Em nosso entender, precisa de mais desenvolvimentos.

A eventual aplicação deste património cultural imaterial, do cariz matricial da língua portuguesa, consiste 
no reforço da identidade local e nacional.
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When the words are (almost) everything 
that remains

Quando as palavras são (quase) tudo
Paulo Longo – Antropólogo, Câmara de Idanha-a-Nova

ABSTRACT
The verbal sources in anthropological studies. The work developed through the Raiano Cultural 
Center’s project throughout 15 years of activity, while basic axle of a municipal save-keeping strategy 
on valuating local memory and identity. The narrow relation between field work, the constitution of 
ethnographic collections and exhibiting. Boarding of some emblematic cases, where oral sources were 
decisive to characterize multiple aspects of the local traditional culture, at risk of loss due to the gradual 
disappearance of its intervening ones nowadays.

RESUMO
As fontes orais na investigação antropológica. O trabalho desenvolvido através do projecto Centro 
Cultural Raiano ao longo de 15 anos de actividade, enquanto eixo fundamental de uma estratégia 
municipal de salvaguarda e valorização da memória e identidade locais. A estreita relação entre 
Investigação de terreno, constituição de colecções e registo expositivo. Abordagem de alguns casos 
emblemáticos, onde a recolha de base oral foi decisiva na caracterização de múltiplos aspectos da 
cultura tradicional local em risco de perda face ao progressivo desaparecimento dos seus intervenientes 
na actualidade. 

I
Verba volent…81

“Palavras, leva-as o vento”, dizemos ainda hoje, num eco popular da velha expressão latina. O sentido 
em que é aqui usado é, porém, algo distinto. Elas voam porque são frágeis, tão frágeis quanto a vida 
humana que as sustenta. E esta é a dolorosa consciência com que têm de viver todos aqueles que com 
ela lidam e que dela fazem objecto de estudo. 

O domínio da transmissão oral, em particular aquele que está ligado a contextos cujas condições de 
existência e perpetuação se alteraram dramaticamente, como sucede com o mundo rural português, é 
um universo à beira do ocaso. Nele residem, ainda hoje, inúmeros pontos de interesse que continuam a 
captar a atenção dos investigadores, para lá do simples facto de estarem em vias de desaparecimento. 
Tal como ciclicamente se regressa a uma determinada tendência, também no domínio da oralidade 
encontramos elementos susceptíveis de transposição e aplicação aos dias de hoje.

O que significa que podem desempenhar um papel importante “indispensável para o reestabelecimento 
de equilíbrios perdidos em inúmeras comunidades” 82, como refere Paulo Costa. Novos usos para velhos 
materiais, uma abordagem que pode dar bons resultados, na condição de saber usar a ferramenta 
adequada.

Esta é, de certo modo, uma perspectiva onde se integram os referentes do trabalho que nos propomos 
aqui documentar a propósito de um organismo do Município de Idanha-a-Nova, o Centro Cultural 
Raiano (CCR)

81 Verba volent, Scripta manent (as palavras voam, os escritos ficam). Antigo provérbio latino.
82 COSTA, Paulo Ferreira da, Património Imaterial, identidade e desenvolvimento rural in Actas do Colóquio 

“Territórios de Baixa Densidade em Tempos de Mudança”, 2009.

Romeiros a N. Sra. do Almortão, 
década de 1950, Idanha-a-Nova 

(Arq. CMIN | CCR)
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O caminho trilhado por este último ao longo dos seus cerca de quinze 
anos de existência83 está indissociavelmente ligado ao percurso do próprio 
território onde se inscreve e aos discursos que sobre o mesmo foram 
sendo elaborados, sobretudo ao longo do séc. XX, ao nível da abordagem 
à cultura da região, nomeadamente no que diz respeito às manifestações 
baseadas na transmissão oral. Sem o trabalho realizado por muitos autores 
locais, ter-se-iam perdido muitas informações e pistas que se revelaram 
úteis ao desenvolvimento das linhas de investigação e outras intervenções 
posteriores. Neste registo e na sequência dos trabalhos que marcam a 
viragem do séc. XIX para o seguinte, onde pontifica Leite de Vasconcelos, 
assume especial relevância nesta região Jaime Lopes Dias, discípulo que se 
considerava do primeiro. 

A sua obra mais conhecida, a Etnografia da Beira, congrega um corpus de 
conhecimento de especial relevância para o conhecimento da realidade 
da Beira Baixa - estendida ao longo de onze volumes que atravessam boa 
parte do séc. XX84– numa recolha exaustiva que passa pelas mais diversas 
dimensões da existência das comunidades da região, das actividades 
produtivas ao cancioneiro, passando pela vivência religiosa, festividades, 
superstições, tecnologia, práticas quotidianas, só para enumerar alguns 
aspectos.

Nesta produção é visível, como em poucas na região e à época, a produção de 
um discurso em torno do património da região, onde o registo de transmissão 
oral é basilar na constituição do volume de informação reunido. Pese embora 
a metodologia e a distância no tempo, estamos perante um significativo 
exercício daquilo que hoje integra as estratégias de salvaguarda do 
património imaterial seguidas pelos mais diversos organismos, consagradas 
na actualidade no plano institucional em paralelo com as vertentes ligadas ao 
património material.

Figura emblemática da música tradicional da região, congrega, como poucas, 
o peso simbólico da importância da transmissão oral para o conhecimento 
da realidade no contexto da sociedade rural, tal como esta de apresentou ao 
longo de boa parte do séc. XX. 

Na actualidade as fontes orais permanecem um recurso essencial. Muito 
do trabalho desenvolvido através do CCR assentam nessa premissa, como 
forma de aceder ao conhecimento de práticas que o tempo se encarregou de 
remeter para o domínio a memória, ao qual temos de recorrer se queremos 
resgatá-lo e torná-lo acessível aos que vierem a seguir – seja no sentido 
de o preservar do esquecimento absoluto, ou, de perceber os processos de 
sobrevivência ou de mudança que traduzem a realidade dos nossos dias, tal 
como ela se nos apresenta.

Mas, não deixa por isso de ser uma corrida contra o tempo, que decorre no 
sentido inexorável da existência e todos os dias nos arrebata experiências e 
conhecimento. E para o contexto a que nos reportamos, tomou-se consciência 
disso desde o primeiro momento. 

Se há quatro décadas, Benjamim Pereira, falava de uma “etnografia de 
emergência” no âmbito do trabalho desenvolvido através do grupo tutelado 
por Ernesto Veiga de Oliveira, hoje, mais do que nunca, essa expressão 
adquire um sentido dramático, face à memória cada vez mais reduzida de 
que dispomos para caracterizar a vida das comunidades no velho mundo 
rural português, cenário onde as terras de Idanha não são, de modo algum, 
excepção. 

83 Contando com o arranque do projecto e o início do trabalho de investigação 
em torno das temáticas que vieram a resultar nas exposições iniciais, conforme 
é abordado mais adiante. O CCR abriu ao público em 1997, portanto, há cerca 
de treze anos.

84 O primeiro volume é publicado em 1926 e o último (11º) em 1971.

Ramo, Lgo de N. Sra. das Dores, Idanha-a-Nova, década 
de 1940 (Arq. CMIN | CCR)

Ti Catarina Chitas, década de 1960, Penha Garcia 
(Benjamim Pereira)

1.4 Encomendação das Almas, S. Miguel d’Acha
(Valter Vinagre, 1999, Arq. CMIN | CCR)

1.5 Cantar à Senhora, Romaria de N. Sra. do Almortão, 
Idanha-a-Nova (Valter Vinagre, 2008, Arq. CMIN | CCR)
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II Como se chega à Idanha-a-Nova 
de hoje?
Que factores estão, então, na base deste percurso que conduz às dinâmicas 
da actualidade? Em breves palavras, passemos então pela caracterização 
este território.

O concelho de Idanha-a-Nova está situado na Beira Interior Sul. Integra o 
distrito de Castelo Branco e está rodeado pelos concelhos de Castelo Branco 
e Fundão (Oeste) Penamacor (Norte) e Espanha (Leste e a Sul). Raiano, com 
uma extensa linha de fronteira, Idanha-a-Nova, tem uma área de cerca de 
141 700 ha, o que o torna no terceiro concelho mais vasto do País (CMCB, 
2005)85. 

A trajectória do concelho de Idanha-a-Nova ao longo do séc. XX reflecte o 
conjunto de factores estruturais que têm marcado as regiões interiores do 
país. 

Ao longo das últimas quatro décadas assistimos a uma alteração profunda 
do modelo de desenvolvimento. Portugal deixa de ser um país rural e a forte 
desertificação e envelhecimento, fruto do intenso surto migratório verificado, 
sobretudo nas décadas de 1960-1970, a par do abrandamento das dinâmicas 
sócio-económicas daí resultante e da dificuldade em ultrapassar os modelos 
tradicionais de trabalho, baseados na exploração da terra, traduziram-se 
na perda do suporte de que muitas comunidades dependeram ao longo de 
séculos numa ampla área territorial do interior do país, onde Idanha se inclui.

Este é o cenário que encontramos nesta e em paragens semelhantes, à beira 
dos anos 90 do século passado: uma perda demográfica acentuada, falência 
do sector base da economia tradicional da região, poucas ou nenhumas 
perspectivas de um desenvolvimento no sector secundário - bem ancorado 
por outras paragens - um incipiente desenvolvimento do sector terciário, 
com consequências perceptíveis no significativo défice de auto-estima, bem 
visível no esbatimento de muitos dos traços culturais e identitários, sobretudo 
naqueles que acompanhavam as manifestações associadas aos ciclos 
produtivo e festivo da região.

As medidas de contenção e minimização dos danos provocados por esta 
derrocada não foram suficientes para inverter a tendência verificada deste 
então. Mesmo as intervenções baseadas na atribuição de apoios directos e 
incentivos na política agrícola sancionada pela Europa da qual passámos a 
fazer parte a partir de 1985 não se revelaram suficientes para repor, de um 
modo eficaz, os contingentes populacionais que continuam a diminuir. Lugar 
houve, no entanto, a alguns indicadores positivos. O desenvolvimento do 
sector terciário, a parcial reconfiguração da actividade agrícola86 e as apostas 
estratégicas de desenvolvimento promovidas pelo executivo vigente são 
alguns dos factores a levar em consideração perante o relativo abrandamento 
do ritmo de saída verificado entre finais da década de 1980 e os censos de 
2000, onde a sede de concelho manifesta alguma capacidade de atracção 
para a população proveniente das aldeias, cujos sinais mais evidentes são o 
crescimento e requalificação urbanos operados nestes anos. 

A Idanha de hoje, portanto, trilha um caminho algo diferente das premissas 
herdadas no virar do último quartel do século passado. O impulso de 
desenvolvimento a que fizemos breve referência reconfigurou o concelho de 

85 Integra 17 freguesias, sendo as mais extensas Idanha-a-Nova (226,3 km2) e o 
Rosmaninhal (265,9 km2), em contraste com as de menor dimensão, as fre-
guesias de Idanha-a-Velha e Oledo que apresentam áreas de 21 km2 e 27,6 
km2, respectivamente. Desta ordem de grandeza, resulta uma área média por 
freguesia de 83 km2 – muito acima dos 23 km2 da média do continente (INE, 
2001), um conjunto de distâncias consideráveis entre a sede de concelho e as 
freguesias, nomeadamente Monfortinho e Salvaterra do Extremo que distam de 
Idanha-a-Nova 50 km e 37 km, respectivamente (INE 2001).

86 Entre a década de 1980 e os inícios do séc. XXI, a cultura do tabaco teve um 
impacto significativo na área do regadio da campina de Idanha-a-Nova.

Tejo internacional, Rosmaninhal, Idanha-a-Nova (Pedro 
Martins, 2002, Arq. CMIN | CCR)

Ponte internacional sobre o rio Erges em Segura, Idanha-
a-Nova (Luís Pavão, 1997, Arq. CMIN | CCR)

Idanha-a-Nova (Nuno Capelo, 2004, Arq. CMIN | CCR

Cultura de regadio (tabaco) na Campina de Idanha-a-Nova 
(Luís Pavão, 1997, Arq. CMIN | CCR)
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Idanha-a-Nova sob múltiplos aspectos, convertendo, inclusive, a respectiva 
qualificação territorial numa referência no plano nacional, onde um dos 
momentos maiores – há que dizê-lo - foi vivido em 1997, quando se inaugurou 
o Centro Cultural Raiano, equipamento sem paralelo à época na extensa 
faixa do Portugal interior e o reflexo de uma realidade cultural vivida apenas 
nalgumas das maiores cidades do nosso país. 

De certo modo e em cerca de duas décadas, Idanha-a-Nova torna-se uma 
forte competidora no seio da Região Centro, cujos desígnios estratégicos 
e capacidade de execução lhe granjeiam um capital político invejável, 
materializado em inúmeros equipamentos e requalificações um pouco por 
todo o concelho, e no desenvolvimento estratégico de uma política cultural 
de base local, mas integrada, sob vários aspectos, nas linhas de intervenção 
cultural alargadas ao plano regional e nacional. 

A todo este processo não é de todo alheia a sensível recuperação verificada 
na auto estima das populações locais, factor determinante nas intervenções 
posteriores no plano cultural e baseada na revalorização e no esforço de 
salvaguarda de múltiplos aspectos identitários, assentes na transmissão oral e 
que as definiram enquanto comunidades ao longo dos séculos, constituindo uma 
parte significativa do aparentemente esquecido património imaterial da região.

A capacidade de sobrevivência absolutamente notável e o reconhecimento 
formal da importância deste plano patrimonial converteu-o, de afirmação 
de um percurso marcado pelo estigma da periferia estrutural que ao longo 
do tempo afectou todo o território, em factor de diferenciação e valorização 
desse mesmo território.

Os estudos efectuados ao longo das duas últimas décadas dão disso 
testemunho, atribuindo a Idanha-a-Nova um potencial de desenvolvimento 
significativo e viável a vários níveis. 

Desde o trabalho realizado em 1994 por José Manuel Simões e Teresa 
Alves até à análise mais recente no âmbito da implementação da Agenda 21 
Local, o potencial turístico do concelho de Idanha-a-Nova apresenta-se como 
uma mais valia incontornável, em virtude da riqueza patrimonial –material e 
imaterial – que encerra e das condições privilegiadas para vários domínios, do 
lazer87 aos produtos de base local88.

Factores desta natureza revelam-se essenciais em qualquer estratégia de 
valorização territorial. Quando no início da década de 1990 se começa a 
equacionar um novo modelo de desenvolvimento, com uma componente 
turística de forte carácter cultural, pode-se dizer que Idanha já tinha este 

87 Com especial destaque para os desportos de natureza, á caça, a pesca e o ter-
malismo, que beneficiam de condições consideradas excepcionais neste região 
fronteiriça. Nesta aposta estratégica no turismo, a componente cultural revela 
um peso significativo, não apenas na parte ligada ao património material, mas, 
cada vez mais, à respectiva vertente imaterial. Mesmo em actividades com certo 
grau de especificidade, como o pedestrianismo e o birdwatching, verifica-se um 
interesse crescente por acções complementares em torno das temáticas da me-
mória local, como sucede com as actividades produtivas tradicionais ( o pão, o 
azeite e demais itens da gastronomia local; a pastorícia; e o contrabando, só para 
referir os mais emblemáticos).

88 O queijo, o azeite, o borrego, o pão e a doçaria tradicional são alguns dos produ-
tos que experimentaram um desenvolvimento significativo ao longo dos últimos 
20 anos, numa aposta clara na qualidade e na especificidade, enquanto factores 
de valorização e diferenciação do potencial produtivo da região de Idanha-a-
Nova. Este esforço importante traduziu-se na constituição de duas cooperativas 
de produção de queijo, uma de azeite e dois colectivos ligados à produção de 
carne - só para referir os casos de maior dimensão – cujos produtos têm ganho, 
uma visibilidade progressivamente maior ao longo dos anos, adquirindo uma 
visibilidade regional e nacional e apresentando-se como exemplo de boas prá-
ticas no plano do associativismo, uma tendência que se tem vindo a afirmar na 
região alterando um pouco o carácter individualista prévio e as limitações que 
este princípio impôs, até bem tarde, à renovação da capacidade produtiva e de 
concorrência do sector primário local perante os mercados mais alargados da 
actualidade.

Apanha da azeitona por varejo, Idanha-a-Velha  
(Rui Vasco, 2007 Arq. CMIN | CCR)

Pastoreio, Monsanto (Rui Vasco, 2007 Arq. CMIN | CCR)

Fabrico artesanal de queijo, Monsanto (Rui Vasco, 2007 
Arq. CMIN | CCR)
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alicerce fundamental, o qual, sem dúvida, permitiu ao executivo de então 
direccionar esforços para outros planos de investimento. 

Daqui resultou, em menos de 10 anos, um conjunto de intervenções que 
reposicionou Idanha-a-Nova simbolicamente no mapa português. 

Entre as mais perceptíveis conta-se a renovação do tecido urbano da sede de 
concelho; a aposta estratégica nas industrias de base cultural – onde se inclui 
o turismo -com a captação de investimentos, a participação na criação de 
novos produtos e o desenvolvimento de múltiplas parcerias institucionais – a 
afirmação do Parque Natural do Tejo Internacional; a integração do Projecto 
Aldeias Históricas, com as aldeias de Monsanto e Idanha-a-Velha; o arranque 
de um processo de requalificação do sector hoteleiro e da restauração; a 
criação do modelo de feira de actividades económicas na região, a Feira 
Raiana, iniciativa transfronteiriça (XIV edições); um investimento efectivo 
no plano cultural e da divulgação turística com base nas potencialidades 
reconhecidas ao território de Idanha, de que o Centro Cultural Raiano 
permanece uma das acções mais emblemáticas. 

O suficiente, julgou-se, para avançar para outro plano e empreender a tarefa de salvaguardar a memória 
material e imaterial de toda uma região, dotando-a, ao mesmo tempo, dos meios básicos de acesso 
às manifestações culturais contemporâneas – outro sinal do dinamismo e capacidade de inovação que 
Idanha-a-Nova experimentava à época, numa atitude que a demarcava positivamente do atavismo que 
marcava o respectivo contexto territorial de inserção.

Com efeito, e sob a tutela do município, ao CCR veio caber um papel essencial enquanto dinamizador 
cultural numa região marcada, até então, pela inércia do afastamento dos principais centros de produção 
e difusão nessa área.

À luz dos desenvolvimentos verificados em cerca de duas décadas, é difícil não reconhecer aqui um 
percurso notável, sobretudo tendo em conta o carácter experimental de muitas das acções postas em 
marcha na região, onde o Centro Cultural Raiano se conta entre as mais significativas. 

III O Centro Cultural Raiano
“Idanha não tinha nada e era preciso salvar a memória do povo” 89

Numa atitude pouco comum entre os seus pares, é com a consciência desta necessidade fundamental 
que o autarca de Idanha-a-Nova parte para um dos projectos mais ambiciosos, à época, no panorama 
cultural da região. Ambicioso na escala e nos meios, envolvendo Idanha no mainstream das linhas de 
intervenção cultural portuguesas, em particular no que se refere à vertente da investigação antropológica, 
com o envolvimento do Museu Nacional de Etnologia no projecto90. 

Tendo em mente que “a rentabilização é a afirmação da Idanha no contexto nacional e internacional, 
de uma forma indirecta ( …)91, o projecto do CCR avançou com o objectivo preciso de “…esbater (…) 
barreiras e dizer que nós também somos capazes, nós também fazemos acontecimentos, nós podemos 
ter as coisas que outros têm.” 92, numa clara afirmação da capacidade de realização por parte de um 
território assumidamente periférico .

E neste ponto, a generalidade concordará com Benjamim Pereira quando este afirma, à data da 
inauguração, que o projecto “avançou de um modo excepcionalmente certo, o que no meu país é raro 
e, por isso, posso dizer que o resultado é muitíssimo satisfatório” 93. O que é dizer muito. O carácter 
pluridisciplinar da equipa que está na base do CCR, envolvendo antropologia, etnografia, arquitectura, 
geografia, artes plásticas e música é revelador de uma situação francamente excepcional no panorama 
regional à época em que tem lugar, para não dizer mesmo nos nossos dias. 

89 Joaquim Morão, Presidente do Município de Idanha-a-Nova (1980-1997) In O Último Castelo Raiano, sup. 
Jornal Expresso, Nov. 1997., p.4

90 Sob intervenção de Benjamim Pereira, a selecção da equipa e a respectiva coordenação científica no âmbito 
do projecto de investigação antropológica desenvolvido coube a Joaquim Pais de Brito, Director do Museu 
Nacional de Etnologia.

91 Joaquim Morão, Presidente do Município de Idanha-a-Nova (1980-1997) In O Último Castelo Raiano, sup. 
Jornal Expresso, Nov. 1997, p.4

92 Joaquim Morão, Presidente do Município de Idanha-a-Nova ( 1980-1997) In O Último Castelo Raiano, 
sup. Jornal Expresso, Nov. 1997, p.4

93 In O último Castelo Raiano, jornal Expresso, Nov. de 1997, p.6

Aldeia Histórica de Monsanto (Pedro Martins, 1999, Arq. 
CMIN | CCR)
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O resultado palpável, em primeira instância, é o equipamento cultural em si 
mesmo, que merece, por isso, uma breve apresentação: 

“ à entrada de Idanha-a-Nova, mal se pisa a avenida principal, ergue-se do 
lado direito o último castelo raiano, uma fortaleza contra a desertificação 
cultural. O seu aspecto é rude e áspero, mas atraente, e a escadaria é um 
convite a espreitar o interior: uma surpresa de luz cheia de memórias. 

Está ali encerrada uma boa parte da história do concelho e do país. O seu ar 
de castelo, o aspecto rude e áspero “ tem a ver com a pedra da região”, diz o 
arquitecto Marçal Grilo. (…) à primeira vista, o Centro ( 2800 m2) parece um 
muro com duas ou três aberturas. (…) Estão bem dimensionadas em relação 
ao volume do prédio, o suficiente para dar a perceber que há luz natural no 
interior. Entra pelo rectângulo ajardinado, com três níveis, concebido para 
captar o sol e para servir de rótula a todo o esquema de circulação. Embora 
do exterior se adivinhe a claridade, ao deixarmos para trás os pedregulhos 
escrupulosamente plantados, tem-se uma agradável surpresa. O impacto 
à entrada vem do jardim envidraçado, da luz natural que se expande pelos 
corredores. 

Os edifícios públicos devem ‘ler-se’ com facilidade. As pessoas entram e 
devem perceber onde estão, onde ir, como lá chegar e sair. Neste, nem o mais 
distraído se perderá.” 94

Considerado um dos melhores equipamentos culturais da zona centro do 
país, o Centro Cultural Raiano apresenta-se como um marco incontornável 
do desenvolvimento experimentado por Idanha ao longo das duas últimas 
décadas. Presentemente a findar o seu décimo terceiro ano de funcionamento, 
o CCR tem desempenhado um papel importante como dinamizador e gestor 
das expectativas culturais na área de influência do concelho de Idanha-a-Nova. 

No arranque do projecto foram delineadas duas vertentes consideradas 
essenciais: uma leitura do território a partir, precisamente, das suas matrizes 
culturais locais, relacionadas com a recuperação da memória de modos de 
vida, práticas e da cultura material Da região, ameaçadas de esquecimento e 
outra, relacionada, com uma (re)leitura do mesmo território a partir de um olhar 
contemporâneo, numa perspectiva de fusão entre a arte e o documental95.

Tendo em conta o tema em análise, daremos aqui conta, essencialmente, 
da primeira vertente e as implicações da respectiva continuidade, nos anos 
subsequentes. 

Com efeito, as duas primeiras linhas de trabalho na vertente da investigação 
antropológica - que vieram a culminar nas duas exposições inaugurais, 
Agricultura nos Campos de Idanha e Oleiros de Idanha - constituíram o ponto 
de partida de um trabalho contínuo neste plano, manifesto em duas vertentes 
essenciais, que se complementam: a rede museológica municipal e a recolha 
sistemática de testemunhos susceptíveis de caracterizar os mais diversos 
aspectos da cultura local, onde assume especial relevância a informação de 
base oral. 

94 In O último Castelo Raiano, jornal Expresso, Nov. de 1997, p.8
95 O contraponto entre a leitura fotográfica actual do território por Albano da Silva Pereira e Inês Gonçalves e 

a realizada em meados do século passado por Orlando Ribeiro à data da inauguração, constituiu o ponto de 
partida para a linha de intervenção no domínio da arte contemporânea que se desenvolveu posteriormente, 
com o objectivo claro de estabelecer o contacto com o plural das linguagens artísticas dos nossos dias. Desde 
então, passaram pelos espaços expositivos e satélites do CCR inúmeros autores, muitos deles consagrados, 
tanto a nível nacional, como estrangeiro, procurando, sempre que possível o esbater de fronteiras, sejam elas 
quais forem, de acordo com os princípios orientadores da instituição: Machaco, Valter Vinagre, Sofia Padez, 
Duarte Belo, Fernanda Fragateiro, Rui Sanches, Bernard Cornu, Maria Manzanares, Javier Gonzalez, Rui 
Macedo, Paula Rego, José Baptista Marques, só para mencionar alguns deles. 

 Além da componente expositiva, o CCR tem nos seus dois auditórios ( um interior e outro exterior), um dos 
seus aspectos mais apelativos. Dotados de condições óptimas para a realização de uma ampla gama de even-
tos. Maria João Pires, Eunice Muñoz, Maria do Céu Guerra, Vitorino de Almeida, Carlos Guilherme, Maria 
João e Mário Laginha, Érika Pluhar, Javier Arroyo, a Companhia Nacional de Bailado, o Teatro da Trindade, 
o Teatro de Almada, o Teatro das Beiras, ACERT, Teatro do Montemuro, Companhia de Dança de Almada, 
AJIDANHA, Deolinda, Tiago Bettencourt são apenas alguns dos nomes que passaram por este espaço e que 
ilustram a programação desenvolvida ao longo dos anos na área das artes do espectáculo.

Centro Cultural Raiano (CCR) (Luís Pavão, 1997, Arq. 
CMIN | CCR)

CCR- Exposição Agricultura nos Campos de Idanha  
(Luís Pavão, 1997, Arq. CMIN | CCR)

CCR- Exposição Oleiros de Idanha (Luís Pavão, 1997, Arq. 
CMIN | CCR)
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Quanto primeiro aspecto, foi equacionado desde o início, como uma 
extensão “natural” do âmbito de acção do CCR e seguindo o princípio 
de uma intervenção municipal de salvaguarda do património construído 
relevante, não apenas para a caracterização de vários aspectos culturais 
da região, mas, também, susceptíveis de proporcionar um enquadramento 
a uma escala mais ampla, de carácter regional e, em alguns casos, mesmo 
nacional. 

Tal foi o caso das aldeias históricas de Idanha-a-Velha e Monsanto, dos Lagares 
de Proença-a-Velha | Núcleo do Azeite e do complexo moageiro de Penha Garcia. 
Perante o projecto em causa, qualquer um destes contextos configurava “uma 
situação exemplar para avaliar da capacidade e eficácia das intervenções de 
preservação de patrimónios que se dão a ver enquanto parcelas e documentos 
materiais de uma história económica, social e cultural que ajuda a perceber o 
presente e que são, também, ilustrações ou exemplos transversais de processos 
produtivos e saberes…” 96, para usar as palavras de Joaquim Pais de Brito, 
quando se refere expressamente ao caso de Proença-a-Velha, um dos mais 
emblemáticos entre todo o conjunto.

Ao conjunto formulado numa fase inicial, a acção dos executivos que se 
sucederam a Joaquim Morão, acrescentou outros espaços, de valências 
diversas, e delineou novos projectos museológicos, alguns dos quais 
não passaram da carta de intenção. Concebida em 2003 com um âmbito 
mais alargado, a rede museológica municipal obedecia, antes de mais, a 
um princípio de organização capaz de agregar e dar coerência à relativa 
dispersão de esforços verificado a partir de 1998…

Às competências reconhecidas ao CCR no âmbito da gestão e programação, 
estão associados seis espaços em funcionamento: o Núcleo do Azeite | 
Lagares de Proença-a-Velha, o Conjunto Monumental de Idanha-a-Velha97, 
o Complexo Moageiro de Penha Garcia , a Casa de Medelim98 e o Pólo da 
Gastronomia de Monsanto99. No plano das intenções, permanecem dois 

96 In PEREIRA, Benjamim, 1997, Tecnologia Tradicional do Azeite em Portugal, ed. CMIN | CCR.
97 Conjunto arquitectónico e arqueológico classificado (Monumento Nacional e Aldeia Histórica), onde se 

destacam as muralhas romanas, o pelourinho, a sé catedral, a torre dos templários, o lagar de varas, a casa 
Marrocos, o museu epigráfico, o miradouro virtual e a arquitectura contemporânea das intervenções de 
recuperação ocorridas ao longo das últimas duas décadas.

98 Alvo de um projecto de recuperação, a Casa de Medelim é um espaço cujo programa tem por base os diversos 
aspectos da cultura local e regional, reflectindo a comunidade onde se insere eonde assumem especial relevân-
cia as temáticas associadas à arquitectura da região.

99 Dedicado à problemática da produção e práticas alimentares nas mais diversas vertentes da sociedade. Apre-
senta como objectivos fundamentais a recuperação e valorização da gastronomia tradicional enquanto salva-
guarda de uma vertente significativa do património imaterial e importante factor de desenvolvimento local.

Aldeia História | Complexo Monumental de Idanha-a-Velha  
(Nuno Capelo, 2006, Arq. CMIN | CCR)

Lagar de Varas, Idanha-a-Velha
(Pedro Martins, 2001, Arq. CMIN | CCR)

Núcleo do Azeite | Lagares de 
Proença-a-Velha  

Pátio do arraial com a 
instalação contemporânea de 
lagar de prensa de parafuso 

central e pio de tracção 
hidráulica (a) e o lagar de 
varas original (b) (Valter 

Vinagre, 2006, Arq. CMIN | 
CCR)

Núcleo do Azeite | Lagares de 
Proença-a-Velha  

Galeria da Tecnologia 
Tradicional do Azeite em 

Portugal (contentores 
portáteis tradicionais: cornas 
e almotolia) (Valter Vinagre, 

2009 Arq. CMIN | CCR)
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projectos cuja prossecução seria de todo o interesse para a compreensão de dois aspectos de singular 
importância na região, a pastorícia100 e o regadio101. 

Paralelamente e ainda neste âmbito, existem outras iniciativas, com diferentes graus de desenvolvimento, 
onde a acção do município se faz sentir, sem haver, no entanto, mais do que uma colaboração indirecta 
com o CCR102.

Se as acções desenvolvidas através da rede museológica municipal adquirem uma visibilidade particular 
aos olhos dos diversos públicos que delas usufruem, o seu esteio reside, essencialmente, no trabalho 
desenvolvido pela outra vertente enunciada. Menos perceptível ao exterior, a investigação está na base 
das intervenções relacionadas com a valorização patrimonial de que os vários espaços museológicos 
referenciados dão eco. No entanto, e como se referiu antes, os objectivos não se esgotam nesse ponto. 
Ao longo dos seus vários anos de existência, foi a partir do CCR que se foi construindo um corpus de 
informação muito significativo sobre os mais diversos aspectos da realidade cultural do concelho de 
Idanha-a-Nova, numa actividade contínua que visa salvaguardar, precisamente, esse domínio mais 
frágil que é o discurso de base oral em que se baseia muita da memória colectiva das comunidades da 
região, sem a qual perdem sentido ou ficam truncadas muitas facetas da sua cultura. 

Dentro das respectivas possibilidades materiais e humanas, tem sido a partir do CCR que se têm vindo 
a identificar e a estudar muitas temáticas relevantes para a caracterização desses aspectos. A recolha 
de testemunhos e histórias junto dos actores locais foi considerada prioritária desde o início, dadas as 
circunstâncias verificadas, como nos dá conta Rita Jerónimo ao referir que “Uma qualquer conversa 
casual com um trabalhador rural de Idanha-a-Nova, entre os 60 e os 80 anos, deixa-nos, de imediato, 
o sentimento de que este é o tempo de recolher e guardar uma experiência de relacionamento com a 
terra, cuja memória e narrativa oral acabam quando esta geração desaparecer.” 103 Esta preocupação 
é, desde o início, extensiva também à constituição das colecções que têm vindo a constituir os acervos 
do CCR, na sua qualidade de testemunhos materiais da relação entre homens e meio envolvente. 
Quando trazem consigo a história daqueles que os criaram, manusearam ou simplesmente guardaram, 
os objectos ganham, também eles, uma vida própria que reflecte a daqueles com os quais interagiram, 
a vida social dos objectos, como refere João Leal104 - que lhes confere um interesse muito maior face 
aos que chegam “ anónimos” às nossas mãos, mesmo se representativos de um determinado aspecto 
da vida material que importa documentar.

Sob este princípio constituíram-se as duas colecções basilares do CCR , mencionadas anteriormente, 
Agricultura nos Campos de Idanha e Oleiros de Idanha, sendo esta última, exemplar sob o ponto de 
vista em análise. Sem as fontes orais disponíveis – os poucos antigos oleiros ainda vivos à data – 
não teria sido possível recolher a nomenclatura, os procedimentos técnicos e comerciais, os inúmeros 
pormenores e variações que a tornam num contexto bem documentado e perceptível nas suas 
dimensões essenciais. 

O mesmo se aplica, de um modo geral, às agregações subsequentes, o que trouxe consigo aquilo 
que hoje pode ser considerado como uma janela significativa sobre a expressão material da vida nas 
comunidades do concelho de Idanha-a-Nova desde finais do séc. XIX até aos nossos dias. 

100 A instalar na aldeia do Rosmaninhal, uma das áreas de invernada dos rebanhos que desciam da Serra da Estre-
la e ponto de chegada de vários caminhos da transumância na Beira Interior, historicamente ligada às circu-
lações da Mesta espanhola no tempo da união dinástica. A temática foi tratada no âmbito do Projecto Rotas 
da Transumância (INTERREG), num extenso trabalho de investigação desenvolvido ao longo de cerca de 
4 anos por Eddy Chambino, antropólogo do município de Idanha-a-Nova. Trata-se um caso paradigmático 
de trabalho em torno dos registos de conhecimento baseados na transmissão oral, graças ao qual foi possível 
caracterizar um modelo de trabalho rural que se mantém , adaptando-se às condicionantes da actualidade, 
e, em paralelo, recuperar um corpus de informação essencial para a compreensão e validação de uma extensa 
colecção de objectos associada à vida pastoril adquirida pelo Município em circunstâncias peculiares, tema 
sobre o qual Eddy Chambino se debruçará neste mesmo encontro.

101 A instalar nos espaços da antiga fábrica de concentrado de tomate, na freguesia do Ladoeiro, revela-se um 
complemento essencial para a compreensão daquilo que foram as práticas agrícolas na área onde perdurou 
com certo vigor até à actualidade, aproveitando a mais valia do regadio instalado a partir de 1947, com a 
criação da Barragem Marechal Carmona.

102 É o caso dos projectos museológicos derivados do campo de acção do GEOPARK- NATURTEJO, uma 
intervenção em torno do património geológico que agrega vários municípios da Beira Interior Sul e norte 
Alentejano; do Forum Cultural, projecto de recuperação urbana na zona histórica de Idanha-a-Nova com 
valências na área expositiva e das artes do espectáculo, gerido em outsourcing; e os vários espaços à guarda 
das freguesias do concelho, que os gerem com relativa autonomia

103 JERÒNIMO, Rita, 1997, Agricultura nos Campos de Idanha ( catálogo), ed. Centro Cultural Raiano | 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, p. 5

104 LEAL, João, Os dois países de Benjamim Pereira: uma homenagem, in Etnográfica, Fevereiro de 2010, 14 
(1), p. 192
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Reflexo de um trabalho que não se cinge às paredes do CCR, são de referir 
as múltiplas colaborações neste plano com entidades extra-municipais (e 
mesmo com particulares), bem como a participação em parcerias e projectos 
com apoios quer no plano nacional, quer no plano comunitário, traduzem um 
claro reconhecimento das competências do CCR enquanto instituição ligada 
à salvaguarda e valorização patrimonial na respectiva área de implantação. 

Trabalhos como os que têm sido desenvolvidos sobre a doçaria festiva, as 
romarias, a música, a arquitectura, as tecnologias tradicionais e o uso da terra 
constituem alguns exemplos, consubstanciados em exposições temáticas e 
publicações105 são apenas alguns exemplos dessa actividade. 

Um entre os muitos cruzeiros que encontramos pela região, a este 
encontramos associada uma história peculiar, que contrasta o sagrado da 
sua natureza, traduzindo-se, grosso modo, numa espécie de partida entre 
gerações próximas que visava punir a curiosidade em excesso.. Diziam os rapazes mais velhos aos 
mais novos que debaixo do cruzeiro estava uma velha a peneirar e que, aproximando a cabeça, era 
possível ouvi-la lá debaixo. Aos que assim faziam, esperavam os mais velhos que estivesse com a 
cabeça quase encostada à coluna para, sem aviso, ir por trás e empurrá-la numa forte cabeçada contra 
a pedra., com o resultado que se imagina. 

Excepcional adereço barroco, integra o “tesouro” de N. Sra. do Almortão, fruto de uma doação efectuada 
em finais do séc. XIX por uma família aristocrática de Idanha-a-Nova, na qualidade de ex-voto, fazendo 
parte de um conjunto maior. A sua história passou por via oral entre as mulheres responsáveis por “ 
vestir a imagem de Nossa Senhora”, tendo sido recolhida por ocasião da exposição dedicada à romaria 
da padroeira de Idanha-a-Nova. 

Feita por um idanhense em 1936 e oferecida como prenda à sua noiva, com quem veio a casar no ano 
seguinte. Acompanhou o casal até à morte se ambos, passando por herança para a filha. Enquanto os 
donos originais foram vivos, esteve sempre exposta na cozinha, junto de outros objectos de especial 
estima. É, pelas suas características físicas e história, uma peça representativa da arte popular da 
região associada ao universo pastoril.

Fruto de cerca de quinze anos de trabalho, existe hoje no CCR um acervo documental considerável; 
registo fotográfico, fílmico, áudio e desenho etnográfico constituem um manancial de informação 
de extrema importância para a compreensão da sociedade desta região e para a salvaguarda de 
inúmeros aspectos que lhe estão afectos, muitos dos quais, dentro de algum tempo, não subsistirão 
de outro modo. 

O CCR tem demonstrado que é possível estabelecer uma actividade cultural contínua e de qualidade, 
cumprindo o seu papel enquanto instituição de desenvolvimento e dinamização local, apesar das 
dificuldades que, inevitavelmente, se fazem sentir em zonas periféricas e tradicionalmente deprimidas, 
como é o caso do concelho de Idanha-a-Nova. Fazendo eco das expectativas enunciadas em 1997, o 
CCR permanecerá “uma obra de especial significado, sobretudo de funcionar com ritmo, diversificando 
as actividades, inventando, articulando centro e periferia, o que, irá, certamente, produzir efeitos de 
estímulo no aparecimento de projectos semelhantes noutros pontos do país” 106. Votos que têm vindo 
cumprir-se, mesmo se, por vezes, as circunstâncias não são as mais favoráveis ao trabalho que se quer 
contínuo, bem estruturado e dispondo de meios satisfatórios na sua prossecução.

Se, por um lado, há resultados visíveis e consistentes com os critérios científicos que devem nortear 
a investigação antropológica, reconhecidos num plano institucional alargado, por outro, há que ter 
consciência que o desenvolvimento desse mesmo trabalho apresenta, também, condicionantes e 
limitações. Que perspectivas se oferecem então a uma instituição como o CCR?

IV Caminhos
“ Qual a edilidade que não deseja dispor de algum suporte palpável susceptível de evidenciar, aos olhos 
dos seus visitantes ilustres ou menos notáveis, os esforços que ela desenvolveu no sentido de registar, 
preservar, divulgar o que faz – ou o que é tido por fazer – a genuinidade da vida local, o que matiza a 

105 As exposições Doces de Festa ( 2006), Devoção a N. Sra. do Almortão (2007) e Filarmónica Idanhense 
(2010) e as publicaçóes “ Mistérios da Páscoa em Idanha-a-Nova” ( 2005) e “ Pastores – Guardiões de uma 
paisagem” – só para referir alguns casos - são justamente representativas desta perspectiva, tendo em conta o 
corpus de informação recolhido a propósito da sua realização, incidindo sobre as práticas associadas a cada 
contexto, às vivências dos respectivos intervenientes e à história dos objectos escolhidos para as representar.

106 In O último Castelo Raiano, jornal Expresso, Nov. de 1997, p.4

Ramo de N. Sra. das Dores, 
Idanha-a-Nova (exposição 

Doces de Festa) (Paulo Longo, 
2008, Arq. CMIN | CCR)

Cruzeiro de N. Sra. do 
Almortão, Idanha-a-Nova 
(Nuno Capelo, 2003, Arq. 

CMIN | CCR)

Laça de prata e minas novas 
(Séc. XVIII, 1ª metade), 

Idanha-a-Nova (Valter Vinagre, 
2006, Arq. CMIN | CCR)

Colher em chifre de carneiro 
(1936-1937), Idanha-a-Nova  
(Valter Vinagre, 2008, Arq. 

CMIN | CCR)
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vida dos seus munícipes e ajuda a confortá-los no sentimento de constituírem 
uma comunidade nalguma medida distinta da vizinhança?” 107

Depois de décadas de relativo apagamento, o Ciclo Pascal surge nos nossos 
dias como um dos registos festivos mais emblemáticos da região de Idanha-a-
Nova. Representando, simultaneamente, um factor de coesão e identificação 
no seio das comunidades locais e um ponto de interesse perante o exterior 
na óptica do turismo cultural, é um dos contextos que melhor revela uma 
capacidade de recriação dinâmica a partir das suas matrizes, adaptando 
novas fórmulas na sua estratégia de continuidade. 

Aplicada no original ao livro, enquanto instrumento de representação, creio 
que o mesmo princípio se aplica a uma estrutura como o CCR e similares. 
Centros culturais e museus municipais tendem a servir para estes fins. E 
pese embora não os podermos transportar, como aos livros, é um facto que 
o universo do digital desempenha esse papel de um modo cada vez mais 
eficaz. 

É evidente que estes equipamentos constituem uma mais-valia demasiado 
interessante para qualquer autarquia, razão pela qual são mantidos, na sua 
maioria, na estrita dependência das mesmas. No entanto, nessa visibilidade 
residem alguns perigos, consideráveis, cujos exemplos conhecidos podem 
ser genericamente resumidos a uma gestão arbitrária na óptica da legitimação 
de planos de acção política que se pretendem culturais. Uma perspectiva 
que torna difícil o desenvolvimento de uma actividade regular e que muitos 
têm considerado uma espada de Dâmocles suspensa a cada mudança de 
executivo. Cada um quer, naturalmente, deixar impressa a sua marca no 
período em que lhe cabe dirigir os destinos de um município. Porém, não é 
menos verdade que, muitas vezes, esse desejo se traduz em inconvenientes 
rupturas.

Para tal concorrem também os escassos recursos, humanos e materiais, 
de que muitos destes organismos culturais dispõem, limitando em muito a 
capacidade de actuação a cada mudança de directrizes operada. 

É verdade que o CCR tem a sua quota-parte destas atribulações; só muito 
recentemente –a partir de 2004, para ser mais exacto – assistiu a um reforço 
significativo das suas competências operacionais, com o alargamento do 
quadro técnico ligado à área da cultura. Motivo que permite considerá-lo, 
aliás, como um caso pouco comum no panorama regional108. 

Todavia, face às necessidades, ao volume de trabalho envolvido na sua 
acção – nomeadamente, no domínio da antropologia – e ao potencial 
da região enquanto terreno de investigação, as actuais existências são 
manifestamente insuficientes para uma intervenção atempada a vários 
níveis. Não quero com isto ficar preso ao já mencionado conceito de uma 
etnografia de emergência, mas quanto mais for possível preservar da 
memória da região, tanto melhor. 

Para tal, seria de todo o interesse equacionar novas formas de abordagem 
ao território na perspectiva da investigação, juntando às mais-valias 
existentes, um reforço de parcerias esboçadas desde há algum tempo a esta 
parte, envolvendo, decididamente, o tecido universitário nessa aventura, 
através dos respectivos organismos – nomeadamente centros de estudos 
direccionados para muitas das vertentes de investigação aqui em causa. 
Reportando-nos ao caso de Idanha-a-Nova, as necessidades materiais 
de que estas iniciativas muitas vezes carecem, em particular ao nível da 
logística, há muito que deixaram de ser um problema: basta observar as 

107 SARAIVA, Clara; SALESSE, Emmanuel; DURAND, Jean-Yves (org.), 2004, 
Vila Verde: uma etnografia no presente, ed. Câmara Municipal de Vila Verde, 
p.7

108 Desde 2004, o CCR integra uma equipa pluridisciplinar, entre a qual se contam 
dois antropólogos.

A Aleluia, Sábado de Páscoa, Idanha-a-Nova  
(Hélder Ferreira, 2003, Arq. CMIN | CCR)

Comer o chouriço, após a Aleluia, Sábado de Páscoa, 
Idanha-a-Nova (Rui Vasco, 2007 Arq. CMIN | CCR)

Madeiro do Natal, Idanha-a-Nova
(Nuno Capelo, 2004, Arq. CMIN | CCR)

Bodo, Salvaterra do Extremo
(Rui Vasco, 2007 Arq. CMIN | CCR)
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intervenções actualmente em curso no território109, com destaque para a 
vertente do património imaterial. 

A recuperação de processos e produtos tradicionais é o resultado de uma 
estratégia de valorização de base local, em boa parte potenciada a partir do 
esforço conjunto das políticas municipais de desenvolvimento, dos colectivos 
locais e da acção dos particulares. Entre os saberes associados a modos 
de vida entretanto caídos em desuso, tem vindo a ganhar especial relevo a 
componente gastronómica, do que o pão, o queijo, os enchidos, o azeite e a 
doçaria são um exemplo cabal.

Da experiência adquirida por Idanha-a-Nova, via CCR, em distintas linguagens 
culturais e na salvaguarda | valorização do território, num processo dinâmico 
de descentralização e de reforço do diálogo com as comunidades locais, sem 
descurar a integração de redes e o acesso aos principais eixos de produção 
cultural contemporânea - sirvam de exemplo os Projectos 3 Culturas110 e Oralidades111, no qual se 
integra a presente iniciativa -, é também aí que se joga o futuro deste pedaço do país. O que, tal como 
foi sugerido ao início, assenta em boa medida num olhar renovado sobre a transmissão oral e na 
capacidade de definir novas abordagens para os territórios a partir do capital de experiência que nos foi 
legado sob essa forma. Para o que, não restem dúvidas, é fundamental conhecê-las. 

109 Refira-se, a título de exemplo, o apoio prestado a investigadores que têm elegido o território de Îdanha-a-
Nova enquanto objecto dos respectivos estudos; as recentes intervenções arqueológicas em Idanha-a-Velha, 
em parceria com o Instituto de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; o projecto 
Artistas em Residência, sedeado em Monsanto, igualmente resultado de um protocolo entre o Município e a 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; e o trabalho de recolha em torno da tradição, desenvolvido 
no território através do projecto MemoriaMedia , ligado ao IELT.

110 Programa Operacional de Cultura em parceria com os municípios de Évora e Mértola.
111 Programa Cultura 2007-2013 em parceria com os municípios de Évora e Mértola, em Portugal; Ourense, em 

Espanha; Ravena, em Itália; Birgu, em Malta; e Sliven, na Bulgária).

Fabrico artesanal de pão e 
bolos, Idanha-a-Velha (Rui 

Vasco, 2007 Arq. CMIN | CCR).
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ABSTRACT
In his most recent works, Burning with Desire (1997) and Each Wild Idea (2001), Geoffrey Batchen 
claims that the history of photography has been selective and therefore restricting in nature. According 
to Batchen, just over a hundred photographs, all masterpieces, form the subject matter of history of 
photography textbooks, and the paradigms and concepts of the history of art have been employed in 
this field. He holds that the scope of new history discourses on photography should be extended to 
take in all that has been omitted from the traditional canon: family albums, the work of professional 
photographers, and photographs taken by countless anonymous amateur enthusiasts. The history 
of photography thus no longer focuses on great pioneers in the field or great photographs but rather 
on a domain of obscurity, with individuals carrying out research in the domestic laboratory, very often 
unwittingly giving rise to scientific experimentation. Not all photographers ave been great artists, most 
having merely sought to eke out an honest living in hard times. Their work displays a fine photographic 
instinct, a touching enthusiasm for their metier and an extraordinary capacity for empathizing with their 
anonymous subjects. This obscure side of the world of photography begs to be revealed, while the oral 
testimony of photographers is an important element in the construction of local memory and identity. 
Ananias José Pardal was one of the last portraitist photographers who worked the streets of Évora. 
His work provided material for the creation of a fictional documentary on photographic portraiture on 
which an educational project to be carried out in the near future by Évora City Council Photographic 
Archive will be based.

RESUMO
Geoffrey Batchen, nas suas mais recentes obras, Burning with desire (1997) e Each Wild Idea (2001), 
advoga que a história da fotografia tem sido selectiva e por isso redutora.

Usando as suas palavras, os manuais da história da fotografia giram em torno de pouco mais de cem 
fotografias, todas elas obras-primas, e como ta, a história da fotografia tem recorrido aos paradigmas 
e conceitos da história de arte. Segundo este autor, os novos discursos históricos sobre a fotografia 
devem passar também a incluir tudo aquilo que o cânone tradicional tem ignorado – os álbuns de 
família, o produto da actividade dos fotógrafos comerciais, as fotografias dos inúmeros amadores 
anónimos. Discurso que nos encaminhará para uma história da fotografia descentrada dos grandes 
pioneiros, ou das grandes fotografias, para o campo do anonimato, da pesquisa solitária no laboratório 
doméstico, transformado inúmeras vezes em inconsciente campo de experimentação científica. Com 
efeito, nem todos os fotógrafos foram grandes artistas. A maioria só procurava ganhar honradamente 
alguns tostões em tempos de pobreza. Fizeram-no, contudo, com um verdadeiro instinto fotográfico, 
com um enternecedor amor pelo seu trabalho e uma extraordinária capacidade de empatia com o povo 
anónimo que retrataram. Para além da importância de dar a conhecer a história deste lado anónimo da 
fotografia, o testemunho oral de quem a praticou é também uma importante fonte para a construção da 
memória e identidade locais. 

Ananias José Pardal foi um dos últimos fotógrafos à la minuta de Évora. O seu testemunho serviu 
de base à realização de um documentário ficcionado sobre este processo fotográfico que servirá de 
material de base a um projecto educativo que o Arquivo Fotográfico da CME irá levar a cabo nos 
próximos tempos.
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À la minuta
A voz e o rosto dos fotógrafos sem história
Geoffrey Batchen, nas suas mais recentes obras, Burning with desire (1997) e Each Wild Idea (2001), 
advoga que a história da fotografia tem sido selectiva e por isso redutora.

Usando as suas palavras, os manuais da história da fotografia giram em torno de pouco mais de cem 
fotografias, todas elas obras-primas, e como tal a história da fotografia tem recorrido aos paradigmas e 
conceitos da história de arte. Mas, segundo este autor, os novos discursos históricos sobre a fotografia 
devem passar também a incluir tudo aquilo que o cânone tradicional tem ignorado – os álbuns de família, 
o produto da actividade dos fotógrafos comerciais, as fotografias dos inúmeros amadores anónimos… 
Discurso que nos encaminhará para uma história da fotografia descentrada dos grandes pioneiros, ou 
das grandes fotografias, para o campo do anonimato, da pesquisa solitária no laboratório doméstico. 

Essas fotografias condensam alguns dos nossos valores mais preciosos, as nossas relações de 
identidade e de relação com os outros. A fotografia vernacular (é assim que a designa) constitui a 
prática fotográfica mais numerosa: há, pois, que estudá-la e contemplá-la na história da fotografia.

Tal opção obrigará a recorrer, para além das tradicionais fontes de informação (arquivos oficiais, espólios 
fotográficos, jornais e revistas da época), a outras menos habituais, nomeadamente álbuns de família, 
pequenas colecções familiares, ex-votos religiosos, espaços funerários e depoimentos orais.

A história oral, como método de investigação e criação de fontes históricas com base no testemunho do 
entrevistado sobre factos de que tenha tido uma experiência directa, vem registando uma experiência 
crescente em todo o mundo, vencendo resistências e preconceitos da historiografia tradicional.

No pós-guerra, o desenvolvimento da História das Mentalidades abriu a disciplina a questões como o 
sentimento da infância (Philippe Ariès), a percepção e vivência da morte (Philippe Ariès), o papel da mãe 
e do amor maternal, o papel do amor e do sexo (D. de Rougemont; J. L. Flandrin), da fecundidade, da fé 
e da crença (F. Roncin), passando pelo Paraíso (Jean Delumeau), ou pelo Purgatório (Jacques Le Goff).

A abordagem pela História destas novas temáticas deu-lhe a abertura necessária para incluir, além da 
suposta realidade dos factos, os distintos modos de os sentir e de os viver e, sublinhe-se, de estender a 
noção de realidade a dimensões até aí ignoradas. Chegam à disciplina territórios até então excluídos do 
direito à Memória. Assim, passam a ser incorporadas vozes e experiências que, de outra forma, seriam 
ocultadas e negadas. E essa recuperação e incorporação produzem novas fontes históricas, valorizando 
expressões culturais e resgatando cidadanias. É neste contexto que as histórias de vida têm vindo a 
ser utilizadas de forma crescente como fonte histórica, não para se centrar nos detalhes biográficos, 
mas sim para utilizar a história de vida recolhida para compreender as regras e o funcionamento de um 
certo grupo social.

No caso concreto que estamos a apresentar, a motivação da investigação não se centrou na história 
de vida propriamente dita do protagonista, ou melhor, do informador, mas no que ela autorizava a 
concluir da praxis de determinada comunidade de fotógrafos comummente designados por fotógrafos 
à la minuta.

A comunidade fotográfica em análise
Nos finais do séc. XIX a fotografia evoluía para uma maior versatibilidade, definição e rapidez do material 
sensível. O aparecimento das primeiras Kodak generalizava a prática da fotografia amadora, sobretudo 
junto das camadas sociais mais favorecidas. 

Entretanto germinava outro ramo da fotografia com um ideal não menos nobre – a sobrevivência.

Não se sabe quem a praticou primeiro, nem exactamente onde e quando. Historiadores há que 
defendem que esta prática tem as suas origens num antigo processo fotográfico denominado ferrotipia, 
muito em voga nos anos 80 e 90 do século XIX.

Nos alvores do séc. XX, não era relevante para os eruditos da fotografia de então prestar atenção a 
este ramo, que salvo a instantaneidade, oferecia uma pior qualidade, menor transmissão de cinzentos, 
menor definição e impossibilidade de captar a realidade em movimento. O seu carácter auto-suficiente, 
quase não dependendo da indústria e do mercado, levava a que não fosse tomada em conta, sendo 
mesmo um obstáculo para a nova indústria fotográfica que crescia e se expandia.

Paralelamente, para uma economia deprimida, para os meios rurais agrícolas, a foto à la minuta era, 
para alguns, o meio de escapar à dureza do campo e à falta de trabalho na cidade.

Foi também a maneira de dar origem a um personagem que obtinha algum reconhecimento social e 
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que conseguia mover-se e viajar para os lugares mais recônditos, de forma completamente autónoma 
(muitas vezes a pé, ou de bicicleta). A câmara, construída por si próprio, era simultaneamente a câmara, 
o ampliador, o laboratório, não necessitando de electricidade. O papel era de fácil aquisição e os 
produtos químicos, que comprava a granel, eram por si pesados e preparados. Um balde e dois ou três 
adereços faziam o resto.

Nem todos foram, obviamente, grandes artistas. A maioria só procurava ganhar honradamente alguns 
tostões naqueles tempos de pobreza. Porém faziam-no com um verdadeiro instinto fotográfico, com 
um enternecedor amor pelo seu trabalho e uma extraordinária capacidade para se acercar das gentes 
que retratavam. Grande parte nunca chegou a sentir a mínima preocupação com o estilo, nem angústia 
sobre a futura transcendência da sua obra.

Praticaram um género de retratismo cândido, que pouco tinha a ver com o praticado em estúdios de 
maior prestígio, de grande sumptuosidade cénica. É precisamente nesta humildade que reside boa 
parte do fascínio que exercem nos nossos olhos os retratos daqueles endomingados personagens que 
posavam, surpreendidos e desamparados, perante o olhar selectiva das câmaras.

Só um espírito frívolo pode achar ridículas aquelas figuras sérias, hierá ticas, tensas, mas cheias de vida. 
Nesta simplicidade reside grande parte do seu valor estético e documental. Nestas fotos amarelecidas 
está plasmada a memória de um povo anónimo, a identidade de lugares recônditos, os códigos de 
honra e a ética profissional (porque os primeiros fotógrafos à la minuta, tinham-nos) de uma classe 
profissional.

Pierre Bourdieu, a propósito dos usos sociais da fotografia, refere que compreender adequadamente 
uma fotografia não passa apenas por apreender os significados que ela proclama, isto é, as intenções 
explícitas do seu autor, é também decifrar os significados implícitos que ele trai enquanto ela participa 
na simbólica de uma época, de uma classe ou de um grupo artístico. O significado e a função conferidos 
à fotografia estão directamente ligados à estrutura do grupo e, sobretudo, à sua posição na estrutura 
social.

Nada pode ser fotografado fora do âmbito daquilo que deve ser fotografado.

Documentário À la minuta
O documentário que trouxemos faz parte de um conjunto de actividades que o Arquivo Fotográfico da 
CME tem vindo a produzir no âmbito de dois dos seus principais objectivos: contribuir para o alargamento 
da cultura fotográfica e o aprofundamento da história da fotografia local.

Para além da divulgação de um processo fotográfico profundamente artesanal e, enquanto tal, arredado 
dos manuais de ensino das técnicas fotográficas, procurámos conhecer uma comunidade fotográfica 
praticamente esquecida e pouco valorizada, quer pela origem social dos seus praticantes, quer pela 
natureza “menor” do corpus por si produzido.

O registo informativo foi recolhido junto do fotógrafo mais antigo de Évora, Ananias José Pardal, 82 
anos, fotógrafo à la minuta durante cerca de 50 anos. Para além da sua história de vida, procurámos 
aprender o processo que iremos agora divulgar junto da comunidade escolar.

A entrevista e gravação da entrevista foram efectuadas previamente e sem preocupação de efectuar o 
documentário.

Procurámos ouvir de uma forma crítica, atenta ao dito e ao não dito, às lacunas e às contradições do 
seu relato. Demos tempo e espaço para que o informante estruturasse o seu discurso, mas também 
perguntámos, pedimos esclarecimentos, conduzimos a conversa sem dirigismo, mas com segurança, 
num estímulo constante, para que a memória progredisse em paralelo com a reflexão sobre o seu 
conteúdo. Registámos a sua versão integral, se bem que, para o documentário produzido, filtrássemos 
alguma informação, à qual adicionámos aspectos ficcionados, se bem que inspirados no seu depoimento.

Hoje já é um lugar comum afirmar que a História não é apenas o registo dos acontecimentos mais 
importantes e a memória dos heróis e personalidades. A História é também a história de gente anónima, 
daqueles ditos sem história. Aqui, procuramos resgatar a memória de todos esses fotógrafos sem 
história.
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ABSTRACT 
This work collects several thinkings about the “gaiteiro” figure and 
function, personalizing them in the bagpiper Francisco Villarino 
Ojea, “Paco de Escornabois”, placing him in the Antroido of Castro 
de Laza context, from the Verín county, placed int he southeast 
of Ourense province, the carnival where Mr. Paco de Escornabois 
was playing during more than fifty years, molding its soundscape. 

RESUMO
O presente traballo reúne unha serie de reflexións sobre a figura 
e a función do “gaiteiro”, personalizándoas no gaiteiro Francisco 
Villarino Ojea, “Paco de Escornabois”, e situándoo no contexto do 
Antroido de Castro de Laza, da bisbarra de Verín, pertencente á 
zona sur oriental da provincia de Ourense, antroido onde estivo 
tocando o Sr. Paco durante máis de cincuenta anos conformando 
parte do seu “paisaxe sonoro”.

Vista panorámica da aldea de 
Castro de Laza, e á dereita 

en primeiro plano o monte do 
Castro
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No presente traballo imos facer unhas reflexións sobre a figura do gaiteiro112 popular, personalizándoas 
no gaiteiro Francisco Villarino Ojea, “Paco de Escornabois”, situándoo nun contexto concreto, o do 
Antroido de Castro (Concello de Laza, bisbarra de Verín). Neste Antroido tocou o Sr. Paco durante máis 
de cincuenta anos conforman-do parte do seu “paisaxe sonoro”, pero antes de falar do gaiteiro, imos 
contextualizar o lugar e o tempo en que discorre a acción, falando primeiro de Castro e o seu Antroido. 

Castro e o seu antroido. 
Castro é unha pequena aldea, hoxe terá arredor de 30 veciños, da zona da montaña oriental da provincia 
de Ourense, ao suroeste da Serra de San Mamede e da Serra do Invernadoiro, situada a unha altitude 
de 500 ms., ao inicio do val do río Támega. É un pequeno val estreito rodeado de montañas, onde 
nace o Támega pouco máis arriba. O río discorre cara ao sur, pasando por Verín, adentrándose uns 
kilómetros máis aló en Portugal, e vai dar ao Douro despois de 145 kms. de curso. Castro é cabeza da 
Parroquia de San Pedro de Castro formada polas aldeas de Castro, Soutelo Verde, Naveaus, Tamicelas, 
Vilameá, Correchouso, O Navallo, Carraxó e A Edreira. A cabeza de Concello é Laza, que con vinte 
núcleos de poboación e arredor de 1.900 habitantes, diseminados entre o val e as montañas, é un dos 
concellos máis amplos de Galicia con 215’90 kms. cadrados de superficie. 

É unha zona de economía fundamentalmente agropecuaria e forestal, con abundancia de montes e 
pouco espazo para cultivos (pero terra fértil). Dende fai uns anos foi esmorecendo dada a despoboación 
e a depresión económica do rural do interior de Galiza. Con altas taxas de emigración, a xente que 
queda hoxe é case toda maior, hai moi pouca xente nova que siga traballando e residindo na aldea, se 
ben os que viven en cidades relativamente próximas, seguen tendo relación coa aldea a van alí de cotío. 
É unha zona que se ten desenvolto moi pouco a nivel turístico para o grande potencial natural que ten. 

Se hai unha verba que define e caracteriza o pulso vital de Castro, esa é a de “Antroido”. O Antroido é a 
festa previa á Coresma dentro do ritual católico, é unha festa variable no tempo xa que depende da data 
en que se fixe a Semana Santa, pero ven caendo nos meses de Febreiro ou Marzo, en plena invernía. 
De raíces indudable-mente pagans, é a antítese da Coresma, uns días de excesos, enmascaramentos, 
cambios de papeis, case de libertinaxe, de exaltación da sensualidade, de subversión e inversión da 
orde social “normal” que rexe ao longo do ano. É a fase previa ao rigor da época que ven a continuación. 
A verba Antroido dise que provén etimoloxicamente do latín “Introitus”, co senso de introdución á 
Coresma. 

112 Gaiteiro é o nome que se lle da ao intérprete da gaita, uns dos máis típicos instrumentos galegos para inter-
pretar a súa música popular. A gaita galega é un instrumento aerófono, composto dun fol ou receptáculo de 
aire flexible que se insufla mediante un tubo chamado “soprete”, un tubo sonoro produtor da melodía “pun-
teiro” que leva unha dobre cana tipo oboe “palleta”, e outro tubo sonoro “ronco” que fai un son continuo de 
acompañamento (pode ter de un a tres). A gaita galega pertence á familia occidental ou europea de gaitas que 
se caracteriza por ter o punteiro cónico e empregar as dobres lengüetas citadas.

Vista oposta á anterior, do val 
do Támega dende Castro de 

Laza, ao fondo Soutelo Verde, á 
outra beira da montaña atópase 

Escornabois, lugar de onde é 
natural Francisco Villarino Ojea. 

(Antroido do 2006).
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O Antroido ten unha forte raigame en toda Galiza, sobre todo na provincia de 
Ourense, tendo fama as localidades de Xinzo de Limia, Verín e Laza, onde é 
moi celebrado cun sentimento especial, que se manifesta cando din que “o 
Antroido lévase no sangue”. 

Para os habitantes do val pódese dicir sen esaxerar que é a festa a máis 
importante, agardada, desexada e celebrada no ano, a que regula o Ciclo do 
Ano en moitos aspectos, así é común tema de conversación entre os paisanos 
o tempo que falta ata o Antroido, lembrar as anécdotas que ocorreron nos de 
anos anteriores. Moita xente que vive fora é a única época do ano que volta á 
aldea collendo mesmo vacacións para poder vir, e incluso non é estraño ver 
xente chorando o último día do Antroido por terse rematado este e ter que 
agardar un ano máis para volver a vivir un novo. Segundo manifestacións de 
Francisco Aguiar Fernández (no seu traballo inédito “Castro: un Antroido de 
Aldea” e do que collemos algún dato máis) os maiores chegaban a chamarlle 
“O Santo Antroido”, o que amosa o carácter sagrado e a importancia que lle 
confiren ao mesmo. 

Na época da Ditadura, cando case desapareceu o Antroido pola prohibición de 
das máscaras e de celebrar reunións espontáneas, Castro foi un dos poucos 
sitios onde se seguiu celebrando e correndo os Peliqueiros precisamente 
porque o posto da Garda Civil estaba a uns quilómetros de alí, en Laza. 

Non é doado resumir nunhas liñas todo o que é o Antroido. Pódese dicir que 
o espírito do Antroido está encarnado na figura do Peliqueiro, personaxe 
sagrado, viste chaqueta curta, pantalón de liño con tecido feito con “ganchillo”, 
flecos e pompóns, suxeito cunha faixa, completado todo cun pano ao lombo, 
camisa branca, garabata, medias e ligas nas pernas.

Característico do Peliqueiro son a máscara (que non careta) cun enigmático 
sorriso –que algúns estudosos relacionan cas esculturas celtas cun sorriso 
semellante-, adornada na mitra normalmente con motivos animais, vexetais, 
o astronómicos, e a “zamarra” -especie de látego feita con pel de becerro- na 
man dereita para golpear aos que se lle interpoñen no seu camiño. Soen correr pola aldea en fila, e 
as súas carreiras escóitanse por toda a aldea grazas ás seis chocas que levan amarradas á cintura. 
Representan a orde e a lei do Antroido. A súa orixe histórica é incerta, segundo algúns arremedan aos 
cobradores de impostos que proviñan do veciño castelo de Monterrei. 

Outros personaxes do Antroido son os Maragatos, hoxe case desaparecidos. Aínda que este é o nome 
da xente das terras da Maragatería de León, en Castro denominan así a determinadas a determinadas 
persoas disfrazadas. Hainos feos e boni-tos, os Feos –que levan peles de animais e cornos de carneiro 
semellan polo seu comporta-mento ser a antítese do Peliqueiro, xa que algúns 
levaban tamén uns látegos feitos co “temoeiro”, cincha de atar o xugo dos 
bois ao carro, e loitaban cos veciños que os tentaban emporcallar e pechar 
nas cortes dos animais-, os Bonitos acompañaban ás comparsas organizadas 
polos veciños. 

A Morena arremeda a unha vaca, cunha careta de madeira con cornos colocada 
nun pau, e no outro extremo se lle pon un toxo como rabo. Manexada por 
unha persoa tapada cunha manta, escorna á xente. Tamén son importantes 
as Formigas, que despois de collelas no monte, quentalas e botarlles vinagre 
para enrabechalas, bótanse á xente.

A celebración do Antroido hoxe concéntrase en catro días, sábado, domingo, 
luns e martes, aínda que hai todo un tempo previo de preparativos, tanto de 
tipo gastronómico, ex. a elaboración da “bica branca”, típico doce do Antroido 
(biscoito feito con clara de ovo, nata e fariña, que só se fai no Antroido no 
forno comunal –segundo a tradición empezouse a facer así porque había un 
cura que non lle gustaba a xema do ovo-), como de confección e preparación 
dos traxes de Peliqueiros, e o entrenamento dos que o van levar para poder 
aturar o esforzo físico), antigamente xa se comezaba a preparar dende no 
Nadal. 

Vamos facer un pequeno resumo de cómo se desenvolve o Antroido durante 
ese días. O venres comeza a chegar a xente para o Antroido; moita xente, 
emigrada, colle vacacións eses días para non faltar. Ás veces organízase 
unha improvisada cea comunal nalgunha corte amplía para xuntarse todos.

Estrea dos Peliqueiros o 
domingo na saída da misa

Morena no Antroido do 93, foto: 
Francisco Aguiar
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O sábado é o día que se inicia a festa coa chegada dos gaiteiros á tardiña, 
quen son recibidos con grande ledicia - xa que o gaiteiro segue sendo a alma 
da festa e a única música que se escoitará en todo o Antroido, nin charangas 
nin orquestras - e esa noite xa hai verbena. A súa música non parará ata que 
remate o Antroido, facendo a alborada – pasarrúas pola mañá para espertar 
aos veciños-, “sesión vermú” antes do xantar, a media tarde e verbena á noite. 

O domingo é o día grande, é o primeiro día que saen os Peliqueiros, a 
“Estrea do Peliqueiro”. Aparecen á saída da misa e corren en ringleira 
dando voltas diante de todos os veciños da parroquia. É un xeito especial de 
correr, co corpo ergueito, cadencioso, con ritmo, para facer soar as chocas. 
É un momento máxico, punto álxido do Antroido, que tamén vale para xulgar 
quén fai un bo peliqueiro e quén non. 

Despois de elo os Peliqueiros percorren as casas da parroquia, sendo invitadas 
nelas a bica branca e licor café (licor con augardente e café típico de Ourense). 
É unha especie de bendición e acción de grazas por estar de novo un ano máis 
xuntos, e a forma típica de saúdo e a de “De hoxe nun ano”. Os demais días 
pode haber algún Peliqueiro, pero polo xeral concéntrase no domingo.

O luns á mañá faise na aldea veciña de Tamicelas a “Farrapada” – loita entre a 
xente botándose “farrapos” (trapos vellos mollados cheos de barro ou cousas 
peores). Despois da loita agasállase á xente con bica, licor café, e viño. Á 
tarde é cando baixa a “Morena” do monte e tíranse as “Formigas” á xente.

O martes, último día do Antroido, un aire de nostalxia enche o ambiente, faise 
unha mesa popular coa participación dos veciños, e na tardiña é cando se le 
o “Sermón”, tamén chamado “Testamento do burro”, copla satírica no que se 
comentan os sucesos do ano, repar-tíndose ficticiamente partes dun burro morto.

O epicentro, lugar social fundamental, mentres dure o Antroido (fora do 
domingo á mañá que é o espazo existente diante da igrexa parroquial e a 
casa reitoral) é o bar montado polos mozos, normalmente nunha palleira 
deixada por un veciño, que entre outros requisitos ten que ter unha pequena 
praza minimamente ampla diante para poder facer baile e que se xunte a 
xente. Nese espazo faise pola noitiña unha fogueira para escorrentar a friaxe 
e bótase palla para que a xente se deite nela a carón do lume. É corrente que 
o gaiteiro alterne a música dentro e fora do bar segundo onde estea a xente 
e o tempo que faga.

É un Antroido espontáneo, non tan planificado como o da cidade, non hai 
“mascaritas” ben vestidas, nin disfraces alugados, nin premios aos mellores 
disfraces. A xente disfrázase co primeiro que atopa (roupa vella…) e as 
bromas que se preparan tanto individuais como en grupo, sucédense dun 
xeito inesperado e co único límite do maxín (as máis habituais, emborrallar, 
mollar á xente, botar fariña, golpear con toxos, botar formigas). Ninguén se 
pode molestar por moi pesadas que sexan as bromas.

Unha vida de música
Francisco Villarino Ojea (Escornabois – Trasmiras, 1924), comezou a tocar 
dende moi pequeno música en gaitas de alcacén –aerófono construído con 
pallas de centeo que se emprega de cotío como divertimento infantil- que 
el mesmo facía, a súa afección pola música ven da súa nai, unha de súas 
meirandes fontes de inspiración na música, e dos gaiteiros que escoitaba de 
pequeno (os máis famosos que lembra na zona eran Inocencio e Modesto 
de Abavides, Marcial “O Rato” de Trasmiras, o “Foxe”, Eusebio e Carliños de 
Viladerrei, Ferrín da Xironda). 

No 1940, cando tiña 16 anos, a súa nai decidiu mercarlle una gaita e acordou co 
artesán Celso González Dafonte,”Celso de Ganade” (1908 – 1994) que lle fixera 
unha. Celso tiña un torno de pedal, e para conseguir a gaita, aparte de pagarlla, 
Paco tivo que axudar ao artesán a facela dándolle ao pedal durante dous días.

Os seus irmáns Ramón e José tamén herdaron a afección musical e aprenderon 
a tocar (Ramón toca tamén a gaita), e formaron o grupo dos “Gaiteiros de 
Escornabois” con gaita, tambor ou caixa, e bombo. É común en Galiza que 

Boda dun burro e unha burra.
Foto: Francisco Aguiar Fernández

Loita con fariña na taberna
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aos grupos musicais e de gaiteiros empregan para nomearse o 
topónimo do lugar de orixe, en vez de inventar un nome, práctica 
máis común nos grupos urbanos. 

Os seus inicios na gaita foron de xeito autodidacta, como a 
meirande parte dos gaiteiros tradicionais en Galicia, pero un fito 
importante na súa formación foron os 15 días que pasou na súa 
casa o gaiteiro de Córgomo (A Rúa – Ourense), Leopoldo Quiroga, 
cando andaba fuxido despois da Guerra Civil. A cambio de ensinar 
ao Sr. Paco tivo cama, comida e tabaco, Leopoldo ensinou ao Paco 
o xeito de preparar a gaita, a fabricar “palletas”, a afinar a gaita 
con “palleta curta e pallón curto”113, tamén pezas do seu repertorio 
que o Sr. Paco sigue tocando dende entón, e un xeito especial e 
moi característico de adornar. Leopoldo dicía que “un bo gaiteiro 
ten que saber picar, repicar e repinicar”, estes adornos fanse 
empregando á vez os tres dedos da mao esquerda, ornamento 
que definiría o estilo característico de Sr. Paco e doutros gaiteiros 
da Limia, e convertiriase nun selo distintivo dos gaiteiros da comarca.

Dende entón xa non deixou de tocar, incluso os anos en que estivo emigrado en Alemaña, era frecuente 
que tocara os domingos para facer o baile, e ocasionalmente na procesión e en misas importantes, 
tamén tocaba acompañando á xente que ía cantar os Reis no Nadal no traxecto entre casa e casa. O 
ámbito xeográfico en que se moveu sempre o Sr. Paco foi a comarca da Limia, pero tamén ía tocar ao 
val do Támega - comarca de Verín, como é o caso de Castro (onde a primeira vez que foi tocar foi a unha 
festa de Santa Rita, o 22 de maio de 1943). 

O Sr. Paco, a pesar de ser un gaiteiro con sona en toda a Limia, era un dos moitos “gaiteiros 
descoñecidos” do rural galego -parafraseando a expresión de Ruth Finnegan, no seu artigo “¿por qué 
estudiar música? Reflexiones de una antropóloga desde el campo, Revista Transcultural de Música nº. 
6 (2002)” – e non foi “descuberto” ata que o gaiteiro ourensán Curro Romero, coñeceuno ao ir tocar 
a Escornabois ao final dos anos oitenta. En 1993 Curro sacou unha cinta do seu grupo “Gaiteiros da 
Pontevella”, coa cara b gravada a Paco de Escornabois, e a noticia correu como a pólvora, facéndose 
coñecido entre os gaiteiros de Galiza114. 

Ata inicios dos 80 – cando a xente nova empezou a percorrer as aldeas de Galiza e a facer “recolleitas” 
(grazas ás novas tecnoloxías de gravación que se fixeron máis ase) de cancións, música e puntos de 
baile tanto con interese etnográfico como para fornecer de material aos grupos de música tradicional 
e folclóricos que entón xurdían – os gaiteiros e grupos coñecidos e recoñecidos (Os Morenos de 
Lavadores, Os Cruceiros, Ricardo Portela, Brisas da Cruña, etc.) eran os que gravaran discos e cintas 
de casete, os gaiteiros que vivían nas urbes e nas áreas de influencia dos grandes núcleos urbanos 
de Galicia, Vigo – Pontevedra, A Coruña – Santiago de Compostela, que tocaban tanto en cuartetos de 
gaitas, corais, como anteriormente en grupos dependentes da Sección Femenina na época da Ditadura. 

Estes grupos tiñan o seu espazo de actuación nas cidades e arredores, atopándose máis cerca dos medios 
de produción audiovisual da industria musical de Galiza, e empregaban moitas veces as gravacións para 
a súa promoción. Estas gravacións dábanlle unha “visibilidade” que outros gaiteiros nunca chegaron a 
ter. No maxín da xente moderna a meirande número de discos meirande é a competencia musical do 
intérprete e elo non é correcto, xa que pode deberse a múltiples factores totalmente alleos á calidade 
musical (proximidade aos medios de produción musical, aos centros de poder político e económico que 
subvencionan gravacións, influencias e contactos, incluso á vontade do propio músico). 

113 A palleta é unha cana de dobre lingüeta semellantes á dos óboes, formada por un tubiño ou tudel de cobre e 
as dúas láminas atadas e xunguidas ao mesmo, que se empregan no “punteiro”, tubo sonoro que fai a melodía, 
denominado así por dar os “puntos”, xeito de chamar antigamente ás notas. Mentres que o “pallón” do ron-
co, bordón afinado dúas oitavas por debaixo da tónica do punteiro, é unha cana cunha soa lingüeta cortada 
lonxitudinalmente na propia cana). 

114 Así algunha xente (coma os profesores de gaita D. Xosé Lois Foxo e D. Manolo Garrido), teñen manifestado 
que ata que chegaron eles a finais dos 80 non había gaiteiros en Ourense. Nada máis lonxe da realidade, 
temos catalogado na provincia arredor de 150 gaiteiros no s. XX (anteriores ao 1980), dos que máis de 70 
son da comarca de A Limia -v. “Catálogo de Músicos da Limia”, Ed. Difusora de Artes, Letras e Ideas, 2005-. 
Esta afirmación pode proceder ben da ignorancia ou dun interese en autoerixirse en recuperador/reinventor 
da gaita nun “deserto musical”, lexitimando así que se leven a cabo os maiores desatinos. Na cidade, a nivel 
docente xa nos anos 50 e 60 o gaiteiro do Coro De Ruada Virxilio Fernández impartiu clases chegando a 
ter grupos de 15 alumnos, o gaiteiro Luis Padrón, fundador dos “Brisas do Miño”, impartiu clases nos anos 
70 e formou a Banda da Cruz Vermella. Tamén se impartiron clases na Agrupación Castro Floxo e Manuel 
Brañas, Director do Obradoiro de Instrumentos da Deputación de Ourense, formou unha incipiente banda 
de gaitas a mediados dos 80. 

Paco de Escornabois tocando 
cos seus irmáns Ramón 

(bombo) e José (tambor). 
Foto:Alba Vázquez Carpentier
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O certo que en Ourense teñen sido case anecdóticas as gravacións de gaiteiros por ser unha provincia 
eminentemente rural e sen case industria musical ata fai ben poucos anos, e o caso do Sr. Paco non foi 
unha excepción. Despois da publicación da cinta de casete de “Os Gaiteiros da Pontevella”, moita xente 
ten chegado ata o Antroido de Castro para coñecelo e aprender del repertorio e bo oficio de gaiteiro. 

Anos despois empezou a ser máis evidente a súa popularidade e a súa figura converteuse nun dos 
referentes para os gaiteiros de toda Galiza, perdendo así a súa “invisibilidade”. Tocou en festivais, 
fixéronselle varias homenaxes (entre elas o I Día do Orgullo Gaiteiro en Ourense no 2004), participou 
no Festival da “Homenaxe ao Gaiteiro” en Vigo no 2006, dedicóuselle no ano 2005 un programa “Alalá” 
da TVG, dedicado á música tradicional galega. No ano 2007 gravou un disco con Edicións do Cumio na 
serie “Os nosos gaiteiros”. 

Tamén se gravou en vídeo ao Sr. Paco no Antroido de Castro no 2006 pola Difusora de Artes Letras 
e Ideas. Este vídeo é accesible parcialmente na páxina do Proxecto Ronsel http://ronsel.uvigo.es, 
proxecto xurdido da iniciativa de diferentes Consellerías da Xunta de Galicia e as universidades galegas 
no ano 2008 para a documentación, investigación e posta en valor do Patrimonio Inmaterial Galego. 

http://ronsel.uvigo.es/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=55) 

No marco deste proxecto participou na II Mostra de Patrimonio Inmaterial celebrada en Ourense en 
novembro do 2008, onde están os vídeos da súa participación online http://tv.uvigo.es/gl/serial/588.html 

Prácticas e usos do gaiteiro no 
Antroido de Castro
O gaiteiro é parte fundamental no Antroido de Castro, contratado dun ano a outro, el ocúpase de levar o 
tambor e o bombo. Durante os días que está en Castro ten cama fixa e as comidas fainas sucesivamente 
en diferentes casas do pobo, segundo vanlle invitando. Para a xente é un honor ter ao gaiteiro xantando 
na casa durante o Antroido. É tamén un personaxe sagrado por canto non se lle deben facer bromas, 
nin tirárselle fariña. O seu cometido no Antroido é facer e ser a música dende o sábado á tardiña ata o 
martes a noite, durante catro días. Toca dende as dez da maña, que fai a alborada, “sesión vermú” antes 
de xantar, antes de cear e logo “verbena” despois de cear, ata as dúas ou tres da mañá.

Na veciña Laza contratan ademais orquestras ou charangas, pero en Castro non hai outra música que 
a do Sr. Paco, o tamboril e bombo que o acompañan (que durante moitos anos foron os seus irmáns 

José e Ramón), e algún outro músico que se achegue a aprender del ou que o 
deixen tocar cando descansa o Sr. Paco. Rodeado de xente, O Sr. Paco toca 
e eles bailan ata que o ature o corpo. Non é un concerto nin un espectáculo, é 
música leda, a súa función primordial é a de facer bailar, tocada co tempo, co 
“swing” do gaiteiro co oficio de moitos anos que sabe tocar para que a xente 
non poida ter os pes quedos. Tamén toca en momentos específicos do Antroido 
que non son de baile: na “Estrea do Peliqueiro”, nas pausas das carreiras de 
Peliqueiros, o luns na “Farrapada” en Tamicelas e logo á tarde cando baixa 
a “morena” do monte e tíranse as “formigas” á xente, o martes cando se le o 
“Sermón” ou “Testamento do burro”. 

O gaiteiro non está separado do público, atópase no mesmo lugar social, a 
xente arredor do gaiteiro fala, falan con el entre peza e peza, gritan, rin, gastan 
bromas, os “Peliqueiros” corren arredor, o son da gaita fúndese e confúndese 
co son das chocas que levan os “Peliqueiros” e coas voces da xente. A xente 
baila cando lle apetece, algúns acompañan ao gaiteiro levando o ritmo con 
calquera utensilio que teñan a mao.

É unha música moi porosa115, hai momentos que semella que tenta manterse 
a flote por enriba dun “maremagnum” de ruídos diversos, berridos… tanto 
cando o gaiteiro toca fora na praza, como na taberna que montan os mozos 
na palleira. Non se pode anotar nunha partitura todo o que alí ocorre, o sabor 
do licor café, o cheiro a fariña suspendida no ar cando a xente comeza a tirala, 
e a sensación de tela por todo o corpo, o barullo da xente arredor, o frío do 
inverno na montaña, a calor e o crepitar da fogueira da praza pola noite para 
aturar o frío, o cheiro e o tacto do morico de palla feito á beira da fogueira para 
que a xente se bote nela.

115  No senso que lle da Paco Cruces no artigo Niveles de coherencia musical. La aportación de la música a la 
construcción de mundos. Revista Transcultural de Música nº. 6 (2002).

O Sr. Paco cun Peliqueiro de 
Castro

Música na taberna
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Todo elo conforma unha paisaxe sonora (soundscape) no senso que lle da Murray Schafer ao termo, 
onde a música é un elemento máis, variando a súa importancia segundo o momento. Esta paisaxe 
podería resumirse perfectamente no dito: “Antroido de Castro: gaiteiros, bica e peliqueiros” (o ruído 
das chocas, a música do gaiteiro e a xente falando mentres come un anaco de bica branca acompañado 
de licor café).

É o contrario á anécdota do enfado de compositor Karlheinz Stokhausen polos ladridos dun can no 
comezo dun concerto, e que segundo el arruinou o ambiente musical que preparara ata o último detalle, 
tentando controlar totalmente o entorno onde soaría a súa música116. A música dun músico popular 
coma o Sr. Paco non sucede nun espazo aséptico e controlado polo creador da música, non ten límites, 
conta coas invasións sonoras e ata esíxeas. Se non as houbera e reinase o silencio e o quietismo 
como contestación á súa música, como ocorre noutros espazos musicais, crearíase unha tensión, 
semellaría que a música non gusta, que non é suficientemente boa porque “non fai festa”. O gaiteiro 
empezaríase a preocupar, preguntándose por qué a xente non baila nin canta, como lle ocorreu unha 
vez ao acordeonista de San Martiño117.

Análise da figura e o estilo do Sr. Paco de 
Escornabois como gaiteiro
A imaxe do Sr. Paco non é a do gaiteiro “clásico”, con traxe tradicional do s. XVIII en franca decadencia 
dende finais do s. XIX ata que foi promovido novamente polos intelectuais do “Rexurdimento” e que 
cristalizou a nivel de formación musical a principios do s. XX nos coros galegos e os cuartetos de gaita 
“tradicionais” como o de Soutelo de Montes, imaxe “ideal” reproducida ata a saciedade na iconografía 
posterior (postais, fotografías) e vixente noutros espazos musicais onde a gaita está presente (concursos, 
festas urbanas, xuntanzas de gaiteiros). 

116 Un artigo interesante delo é “Intimidad y Límite: reflexiones sobre el perro de Stockhausen” do compositor 
Wade Mathews,http://www.wadematthews.info/Wade_Matthews/HOME.html

117 Manuel Nocelo Jardón (San Martiño – Baltar) conta a seguinte anécdota: “Fun unha vez a tocar a San 
Miguel, a Feás… resulta que empecei a tocar, púxose toda a mocidade mirando para min, e nada… toquei 
tres ou catro pezas, e nada… fun a buscar ao que me contratou … e díxenlle: “eu, ou non entenden o meu 
toque, ou non queren bailar…”. “Se toco e bailan, toco, se non collo e marcho pa casa”. Amigo, foi onde a 
mocidade, ao empezar a tocar, aquilo era un remuíño”,

Evolución da formación típica do gaiteiro:

Anos 20, Cuarteto de gaitas, 
popularizado polos gaiteiros de 

Soutelo de Montes, que aparecen 
na imaxe, formación de dúas gaitas, 

tambor e bombo.

Inicios do s. XX, típico dúo de gaiteiro 
e tamborileiro,co Gaiteiro Rilo de 
Betanzos. Foto Ferrer, A Coruña.

Gaiteiros de Vigo, terceto de gaita, tambor e bombo, 
ed. J. Buceta, Vigo.

 Baile na praza no Antroido.
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(Gaita actual do Sr. Paco. 
aquí só se aprecian 

tres dos cinco bordóns, 
fotografía: Pablo 

Carpintero)

Non viste traxe tradicional do s. XVIII (monteira, chaleque, calzóns e polainas) toca sempre con gorra, 
chaqueta, cando da o sol con gafas de sol, a súa gaita non semella una gaita canónica, ten bordóns por 
todas as esquinas, cinco nin máis nin menos –que quita e pon segundo lle peta-, apuntando en todas 
as direccións como unha rosa dos ventos, na que o centro da mesma, de onde sae o ar da música e 
da festa é o propio fol do gaiteiro. 

Realmente o “traxe tradicional” practicamente ningún gaiteiro rural empregouno despois de que caera 
en desuso, si usábano ocasionalmente os grupos de gaiteiros, ás veces por “esixencias do guión”, que 

tocaban regularmente en festas onde llo esixisen, ou para ir a concursos onde era e segue sendo un 
requisito imprescindible para participar. O traxe tradicional é de cotío un dos trazos máis importantes de 

“folclorismo” no sentido que lle da Josep Martí respecto das prácticas e usos dos gaiteiros en Galicia.

Sobre a gaita do Sr. Paco, tivo varias gaitas na súa vida, a primeira fíxolla o artesán Celso de 
Ganade, en Do, logo vendeuna e mercou outra en Vigo, en Si bemol. Esta gaita cambioulla 

a un paisano en San Cibrao (próximo a Portugal), unha vez que foi aló e se puxo a tocar. 
Un veciño de alí que tiña outra gaita pero que non sacaba gran cousa dela, ao ver 

o ben que soaba a gaita do Sr. Paco, empeñouse en que lla cambiara pola súa, 
dándolle ademais 70 pesos. Logo que lla cambiou, o Sr. Paco marchou todo 
ledo tocando a gaita comprada e cos 70 pesos no peto. Entón un compañeiro 
díxolle ao comprador, “vendeuche a gaita mais os dedos lévaos el, non che 
vendeu os dedos” (non era problema de gaita senón de gaiteiro). Esa gaita 

vendeuna anos despois en Alemaña por 70 marcos a un home de Allariz (onde 
estivo de xeito intermitente dende o 1962 ata o 1975, ano en que volveu definitivamente), e pouco 
despois de volver mercou a gaita coa que tocou todos estes anos a Antonio Teixeira Silva, o “Coxo de 
Guimarei” (un pobo próximo a Verín), que lla vendeu porque xa non podía tocala. 

Esta gaita é estraña organoloxicamente, con cinco bordóns (tubos sonoros para facer acompañamento), 
un por cada beira e tres enriba do ombreiro, diferente da máis típica e difundida en Galiza que é a gaita 
composta dun fol, ao que se lle une o soprete, para meter o aire, o punteiro, onde se fai a melodía, e un 
único bordón, o ronco, enriba do ombreiro do gaiteiro, que produce o son de baixo continuo.

Esta gaita tiña cando a mercou tres bordóns sobre o ombreiro, saíndo os dous pequenos dun “galleto” 
(asento de madeira en forma de V), con esta disposición encargáraa o “Coxo de Guimarei” - segundo 
nos relatou a súa muller- nunha tenda en Ourense dicindo que quería unha gaita “como a escocesa” 
(segundo informacións de Pablo Carpintero é unha gaita “de catro voces” cunha construción idéntica 
ás que se tocaron pola zona de Arzúa, Melide e Sobrado dos Monxes, salvo que lle puxeron os dous 
bordóns pequenos á beira do ronco en vez de na dereita do fol). A gaita era de buxo pero o Sr. Paco 
pintouna de negro e pediulle ao artesán de gaitas Delfín García “O Rato” de Trasmiras que lle engadira 
dous máis, resultando una gaita con cinco bordóns118. Pero o certo é que o Sr. Paco os quita e pon 
segundo as circunstancias. Tamén lle fixo outras innovacións como poñerlle chaves de paso de aire nos 
bordóns para facer calalos a vontade. Nos últimos anos sustituiulle o punteiro orixinal por un de Seivane 
en do (tamén ten outro para tocar en si bemol).

Sobre o acompañamento, durante moitos años téñenlle acompañado os seus irmáns o Sr. José 
“Caravillas” e o Sr. Ramón, que tamén é gaiteiro. Respecto do bombo, que toca o Sr. Ramón, ao Sr. 
Paco gústalle o bombo mantendo un ritmo constante e obstinado -nada de contrarritmos aos que son tan 
afeccionados hoxe os “bombeiros” (tocadores de bombo)- e interrompelo ao chegar a unha cadencia. O 
seu outro irmao, o Sr. José, é o único “caixeiro” (tocador de caixa), que ten un perfecto entendemento 
con el á hora de acompañarlle. Ás veces acompáñalle con tambor en vez de caixa.  

118 Este tema non tería maior transcendencia se non fose porque a gaita do Sr. Paco foi tomada como 
pretexto a posteriori por algunhas persoas, como D. Xosé Lois Foxo, para xustificar as súas prácti-
cas musicais e afirmar que a gaita de tres bordóns sobre o ombreiro (non cinco lembremos) que im-
puxo nas bandas de gaitas do seu ámbito de influencia (que teñen como paradigma o modelo de ban-
da escocés) é un modelo “tradicional” da Limia (esta tipoloxía inventada, denominada “Gaita Marcial”, 
da guerra, amosa un ánimo mimético coas War Pipes escocesas, máis próxima en estética a esta que 
aos tipos de gaita galega catalogados, e impúxose dende fai uns anos nas bandas galegas a golpe de sub-
vención, o que leva á reflexión unha vez máis sobre as mutuas influencias entre cultura e poder). 
Ante a polémica en Galicia da difusión desa tipoloxía “marcial”, que levou nos 90 á chamada “Gue-
rra das Gaitas”, hai algunha xente que ao ver tocar ao Sr. Paco di “que ben toca, a pena é a gaita que 
ten”, realmente quedáronse no superficial (na tipoloxía da gaita), pero non no seu uso nin na música. 
Tamén algúns cren que a gaita do Sr. Paco é produto da moda “foxista” ou “marcial” cando non gardan 
relación. O Sr. Paco ten a súa gaita así a capricho, porque lle gusta, dende antes de toda esta polémi-
ca, e nunca afirmou que sexa tradicional, é como se calquera de nós tunea o coche e pono ao seu gusto. 
Outros gaiteiros da Limia copiaron esta tipoloxía, José Vilariño Rodríguez, de Baronzás, de “Airiños de An-
tela”; ou Antonio González Franco, sobriño de Celso de Ganade, (nunha gaita que lle fixo Antón Corral en 
1980) e agora son a xustificación da “tradicionalidade” e “rancio abolengo” da gaita marcial. 
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A caixa tivo un uso xeneralizado en Galicia ata os anos 30, en que por influencia do “purismo” foi 
substituída polos tamboriles, pervivindo nas zonas más periféricas, como na Limia. Segundo o Sr. Paco 
a caixa ten que dar todas as notas como a gaita, “a caixa ten que arremedar á gaita”, é dicir, ten que 
dar percutivamente as mesmas notas que se fagan na gaita (sexan brancas, negras, corcheas, etc.).

O Sr. Paco de Escornabois representa ante todo o estilo característico de gaiteiro solista, propio 
das comarcas interiores da Galiza. Mentres noutras áreas (especialmente nas costeiras) durante todo 
o século XX naceron e proliferaron os grupos e cuartetos de gaita co seu son característico -froito do 
éxito do dúo de gaitas popularizada polos Gaiteiros de Soutelo- que obrigaba aos gaiteiros a uniformar 
os seus recursos e ornamentos, nas zonas máis montañosas e interiores (dende a Fonsagrada ao Sur 
de Ourense) conservouse moito máis a tradición do gaiteiro solista, de execución moito máis libre e 
improvisada, tanto no aspecto rítmico como no melódico. O Sr. Paco é ante todo un gaiteiro limiao, cun 
estilo pausado, rítmico, vistoso grazas aos picados que adornan o son continuo do punteiro creando a 
ilusión de interrupcións do son (como se dun clarinete se tratara), gañando en variedade interpretativa e 
forza rítmica. Ademais conta cun repertorio de máis dun cento de pezas únicas nacidas na súa bisbarra, 
moitas delas de composición propia, todas elas enxebres e de xenuíno sabor popular. 

Dende un punto de vista funcional, o Sr. Paco é o gaiteiro do Antroido, o que fai a festa, o director da 
música, o que articula o tempo musical. Sabe que ten que tocar a unhas horas determinadas e cúmpreo. 
Bebe auga mentres toca, rara vez unha cervexa. É un gaiteiro como se diría popularmente “profesional”. 
Cando para a descansar, dille aos gaiteiros xoves que toquen mentres el descansa para que non pare 
a música. 

Se alguén quere tocar acompañando ao Sr. Paco non hai ningún problema, pide permiso e xa está. A 
percusión é máis fácil, pero calquera músico que queira tocar un instrumento melódico con el a dúo 
teno cru, “ten que facer toco”, ten que seguirlle, aprender a facer as pausas onde el as fai, as esperas, 
os tempos… aprender as súas versións de pezas coñecidas e a cantidade inxente de pezas compostas 
por el mesmo. 

Algunha ocasión houbo problemas con gaiteiros que veñen de fora, que sacan a gaita e nunha pausa del 
Sr. Paco póñense a tocar durante tempo e tempo –sen saber as normas de que o gaiteiro do Antroido de 
Castro é o Sr. Paco- e non paran a pesar das indirectas ata que algún veciño llo di directamente –e con algo 
de enfado- que paren dunha vez, que deixen tocar ao Sr. Paco que leva un bo rato agardando para tocar. 

Cando un se atopa por primeira vez co Sr. Paco, escóitao tocar e tenta tocar con el, experimenta 
unha serie de sentimentos encontrados, porque ten que esquecer moitos preconceptos respecto da 
interpretación musical, e respecto doutros gaiteiros, que asocian excelencia musical con velocidade 
musical, profusión de adornos, regularidade nos compases e previsibilidade do que se está escoitando 
e o que ven a continuación. 

Nunha primeira escoita, choca, a súa interpretación musical semella imprevisi-ble, como se tocase con 
vacilacións, a “destempo”. Elo é debido a que as pezas non son regulares, non cadran os compases, 
ás veces teñen compases de máis en cada volta (compases de espera, incluso medios compases), que 
manteñen a tensión durante toda a interpretación. Ao principio un oínte alleo pode pensar que é unha 
confusión, pero non, a seguinte volta faina exactamente igual. A súa interpretación busca deliberada-
mente ese efecto, El di que “é fácil tocar a tempo, iso faino calquera, o difícil é tocar a destempo”. 
Podemos dicir que o Sr. Paco reflexa perfectamente o afirmado por Charles Keil “A mellor música ha de 
estar chea de discrepancias, tanto de “destempos” como de desafines” 119. 

Toca a un tempo lento, como outros gaiteiros maiores, sen presas, disfrutando en cada nota e en cada 
adorno. Apréciase que toca para facer bailar á xente. Calquera peza do Sr. Paco provoca que os que 
están ao seu redor arranquen a bailar. 

Por outra beira o Sr. Paco ten un repertorio inmenso, témoslle contabilizado máis de 80 melodías, podía 
estar tocando todo o día sen repetir unha peza (no Antroido repite bastante para que outros gaiteiros 
podan aprendelas e tocar con el)120. Abarca moitos xéneros (muiñeiras, xotas, valses, mazurcas, 
pasodobres, rumbas, polcas, viras, medios pasos…), aprendidas da radio, da televisión, de bandas 
de música e gaiteiros antigos, incluso de cintas de casete e cds. De moitas pezas fai a súa versión 
particular, dándolle o seu toque. Pero se algo hai que salientar é a súa faceta de autor, é un dos gaiteiros 
en Galiza que ten composto máis pezas, todas co seu estilo inconfundible, sempre que vai un de visita 
onde el empézache a tocar as pezas novas que compuxo esa temporada.

119 Charles Keil, pág. 262, Capítulo 10 “Las discrepancias participatorias y el poder de la Música” “CULTURAS 
MUSICALES”, ed. De Francisco Cruces y otros. Col. Estructuras y procesos. Serie Antropología, Editorial 
Trotta.

120 En ocasións que toca para que lle graven ou nalgunha actuación non hai forma de quedar de acordo nas pezas 
que vai tocar, toca unhas ao ensaiar e outras distintas ao gravar ou actuar porque como di o Sr. Paco “para qué 
vamos repetir unha peza si podo tocar outra diferente...”
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Respecto do seu xeito de adornar, picando tal e como lle ensinara Leopoldo Quiroga de pequeno, di que 
cos seus adornos “parece que tocan dúas gaitas”, que “é moito máis alegre”, e é certo, imprime cos seus 
picados (que os executa tanto para adornar como para separar notas) ás súas pezas un ritmo intrínseco 
inconfundible. Tamén di que “o picar é o que fai falar á gaita”, equiparando como tantas veces se fai a 
expresión musical coa fala. 

Non é un adorno doado de facer, fai falla ter dedos áxiles e moita precisión para executalo coa mestría 
do Sr. Paco. Sorprendeume a primeira vez que o vin, no 98, porque as súas mans de dedos grosos, 
fortes, grandes, afeitas ao traballo no agro, non son as mans finas dos músicos urbanos, e sen embargo 
os seus dedos movíanse cunha rapidez e precisión inigualable, só posible de conseguir tras moitas 
horas de ensaio. 

Nun instrumento como a gaita que emite un son continuo o emprego dos picados e adornos é fundamental 
para imprimir ritmo e coherencia á melodía e relación dos picados ca fala quizais tamén faga referencia 
a que cos picados se cortan as frases musicais, igual que coa respiración e coas pausas entre palabras 
no discurso falado. Como moitos gaiteiros maiores toca cun venteo (vibrato) amplo, e interpreta todas 
as pezas en ton maior, incluso as pezas que son orixinalmente en ton menor.

Outro feito salientable do Sr. Paco é que un gaiteiro pragmático, toca o que lle gusta e como lle gusta, 
absorbendo influencias e innovacións, non defende ningún “enxebrismo” nin purismo sobre as súas 
prácticas musicais, non ten ningún discurso reflexivo ao respecto da autenticidade ou hibridación, e 
elo é así porque segue dentro da tradición, forma parte dunha cadea ininterrompida de aprendizaxe da 
música por tradición oral e dunha vida entregada á música. Segue aprendendo e compondo pezas, se 
fai cincuenta anos aprendía o repertorio de gaiteiros maiores e de bandas de música, logo da radio e 
de cintas de casete e vinilos, hoxe apréndeos de cds e da televisión, e recorre ás novas tecnoloxías. 

Hai moitos exemplos sobre o seu pragmatismo e a súa perspectiva sobre a música, no 2006 foi a gravar 
un disco con “Edicións do Cumio”, quería gravar cunha darbuka que lle trouxera un neto de Canarias, 
porque dicía que soaba moi bonita e acompañaba moi ben á gaita. E no 2010, ao non poder tocar a 
gaita porque lle faltan folgos mercou un punteiro midi que se coloca no fol da gaita e conéctase a un 
amplificador, co que segue tocando sen ningún complexo.

A xeito de conclusión 
Paco de Escornabois, sendo un gaiteiro do rural galego, non é un gaiteiro ancorado nun pasado 
intemporal e prístino, como moitas veces os folcloristas e etnógrafos, na súa busca das raíces dos 
pobos, teñen conceptualizado aos habitantes do rural galego, como se viviran nun lugar illado no espazo 
e no tempo alleo a influencias externas e paradigma da esencia e enxebreza dun pobo. É un gaiteiro 
contemporáneo, tan contemporáneo como calquera das novas vagas de gaiteiros como Carlos Núñez, 
Susana Seivane, ou o grupo “Anacos de Buxo” 121.

E os resultados da música do Sr. Paco están aí, cumpre plenamente coa función encomendada122, tanto 
a de entretemento (os ouvintes bailan e pásano ben coa súa música) como a de conformar e crear unha 
atmosfera, a do Antroido de Castro, tendo a función de contribución á continuidade do Antroido como 

121 Do contexto dos músicos e gaiteiros urbanos tamén procede a idea de “dignificación” da gaita, de que “a gaita 
ten que entrar no Conservatorio”, ou “na Universidade”, como se a gaita necesitara quitarse o po das corre-
doiras e as pallas da palleira e tivera que conquistar os centros da cultura académica. Elo implica cando menos 
un prexuicio respecto ás prácticas e usos existentes na música de gaita na sociedade galega e un sentimento 
de inferioridade respecto da música académica e popular urbana.

 Só dende fai poucos anos a xente estase empezando a decatar que a denominada música “tradicional” e de 
gaita non ten ningún valor engadido nin polo seu maior ou menor nivel de hibridación, nin pola procedencia 
urbana ou rural da mesma, e que non é necesario “trasplantala” de maceta para poñela en valor, e si coñecela, 
divulgala e investigala para darlle o valor intrínseco que ten. En calquera caso sempre é posible darlle novos 
usos e funcións á música “tradicional“ e á gaita, que amplíen as súas perspectivas de supervivencia nun futuro, 
como se ten feito nos últimos 20 ou 30 anos, pero sempre sabendo de onde vimos e cara onde queremos 
dirixirmos.

122 As funcións da música de gaita son variadas. Pódense diferenciar basicamente catro: 1.- para baile, fun-
ción primordial da música antigamente, hoxe en retroceso, o caso do Sr. Paco de Escornabois no Antroido 
constitúe unha excepción. 2.- Como música espectáculo (presente tanto na música en directo de festivais e 
concursos coma nos “mass media”) cun deslinde entre actores da música e o público, que toma unha certa ac-
titude pasiva e receptiva ante o fenómeno musical. 3.- Como parte sonora de rituais simbólicos que afirman a 
pertenza a unha comunidade. 4.- Esta función ritual é moi próxima á de “paisaxe sonoro” que tratamos neste 
artigo, sendo moitas veces indistinguibles. Hoxe estas dúas son case as máis importantes no caso dos grupos 
e bandas de gaiteiros que percorren as aldeas facendo a alborada o día da festa para crear un ambiente festeiro 
xunto cos estralos dos foguetes.
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manifestación cultural123. Tamén é unha música que se podería considerar perfectamente coherente a 
nivel contextual, pragmático-interaccional, no sentido que da Paco Cruces no artigo xa citado.

É o exemplo claro entre a diferenza entre o “deber ser” musical (que propugnaban os folcloristas e 
recompiladores dende finais do s. XIX e aínda se mantén nalgúns discursos “académicos” que 
consideran basicamente música tradicional galega a muiñeira, foliada, o alalá e o pasacorredoiras –
sendo estas a única música “digna” de recompilar- e respecto ao baile o baile solto o único propio 
galego) e a “práctica” real, o que a xente realmente fai cando está de festa e coa que o pasa ben124.

Aínda que non falamos explicitamente sobre a “autenticidade” da música do Sr. Paco, coidamos que a 
nosa postura é clara e despréndese noso discurso. A discusión sobre o que é “auténtico” ou “híbrido” 
podería encher folios e dependería dos prexuízos e dos puntos de vista dos intervintes, na nosa opinión 
é cuestión de grados, sendo fundamental para elo contextualizar axeitadamente no lugar e no tempo o 
feito musical do que se está a falar. Sen embargo o que si é certo é que moitas destas disquisicións son 
en moitas ocasións (a dun ambiente de festa como é o Antroido podería ser unha delas) unha discusión 
irrelevante tanto para os actores como para os ouvintes da música125 ¿é máis “auténtico” un gaiteiro con 
traxe tradicional tocando unha muiñeira de composición enriba dun escenario ou o Sr. Paco tocando no 
Antroido de Castro un pasodobre coa xente bailando arredor como fixo toda a súa vida?  

Epílogo 
A Castro sempre teñen ido gaiteiros, antes do Sr. Paco foron outros, os 
gaiteiros de Paredes, o Gaiteiro de Freixo, e nos anos que non puido ir 
foron os Feijóos de Carpazás – Bande, o gaiteiro Vicente de Terroso. 

Tocar a gaita durante o Antroido en Castro, no inverno, co frío 
adormecendo os dedos e o corpo, e durante tantas horas, é unha tarefa 
especialmente dura, incluso para unha persoa nova, hai que ter moitos 
folgos e un amor á música e á gaita máis alá da común e corrente para 
podelo facer. O Sr. Paco levouna a cabo dun xeito admirable durante 
moitos anos e con gran profesionalidade. 

Pero os anos non perdoan, é parte do ciclo da vida, e o ano 2008 foi o 
último ano no que o Sr. Paco tocou no Antroido, no 2009 fíxoselle unha 
homenaxe moi emotiva en Castro, e un novo gaiteiro ocupou o seu lugar 
como Gaiteiro do Antroido de Castro. 

Para moitos de nós que o coñecemos o Sr. Paco é o paradigma do 
Gaiteiro, do amor á gaita, dos que saben o que tocan . A súa música é 
insubstituíble e o Antroido de Castro non é o mesmo sen a súa gaita. 
Pero consólanos que as súas pezas e o seu repertorio, aprendidas oral-
mente polos “novos” gaiteiros (como Xoan Porto “Juancho”), seguirá 
sempre enchendo de melodía e ledicia o Antroido conformando o seu 
“paisaxe sonoro”. 

Vai por ti Paco. 

Agradecementos especiais á xente de Castro e de Escornabois

123 No senso de “xogar un papel”, e empregando os diversos tipos de función tal e como os clasifica e expresa 
Alan P. Merriam “Usos y funciones” Cap. 11 de “CULTURAS MUSICALES”.

124 Como ben di Ruth Finegan “necesitamos atender ao que a xente realmente fai, más que ao que os analistas 
pensan que deberían facer” artigo “¿Por qué estudiar la música? Reflexiones de una antropóloga desde el 
campo” Revista Transcultural de Música nº. 6 (2002). 

 A realidade é que dende fai algúns anos en Galiza pouca xente sabe bailar solto (a xente que non sabe baila 
a muiñeira a ritmo de dous por catro, tipo pasodobre), e os gaiteiros populares alternan sen complexos todo 
tipo de xéneros e ritmos (muiñeiras, rumbas, pasodobles…) porque estes ritmos triunfaron e se incorporaron 
ao acervo musical a pesar do discurso oficial dos intelectuais. 

125 Con elo, enténdase, non defendemos a política do “todo vale” cando se xoga con conceptos como a repre-
sentativi-dade dunha comunidade, coa asignación de recursos, e trátase de prácticas e usos convertidos en 
colectivos, non a título individual. Aínda que a algúns lle poda sonar a teses evolucionistas, non estaría de 
máis que igual que os arqueólogos e os xeólogos diferencian estratos nas súas prospeccións, nos estudos mu-
sicais se puidera chegar a facer ese mesmo tipo de distincións, porque no eido da música popular os estudos 
fallan moitas veces no seu aspecto histórico diacrónico. Ás veces da a sensación de que o grande éxito que 
teñen hoxe os estudos sobre hibridación, ademais dunha moda o que enmascara é a impotencia -por falta de 
información, formación...- para poder afondar na evolución das diferentes músicas populares. 

O Sr. Paco na portada do 
Suplemento dedicado a Galicia 

da Revista de viaxes GEO 
nº.65, xuño de 1992
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Technology influence in the way to 
produce and comprehend music

Influencias da tecnoloxía no xeito de facer 
e entender a música

Cástor Manuel Castro Vicente – Aula de Música Tradicional Gomes Mouro, Ourense
musicarabeosa@gmail.com 

ABSTRACT
Vilar, shire of Calvos de Randin, aproximately four km from the Portuguese border, on the cold night 
of the 2nd of February 1944. A Canadian bomber aircraft that was on manoeuvres in some of the last 
campaigns of the second world war, crashed into the mountain peak at “Sierra de Pena”, leaving a trail of 
destruction down the mountain side. These are difficult times after the Spanish civil war and the disaster 
brings a little treasure to the isolated village which would change the way that local people were to make 
their musical instruments.

Some twenty years after this event, radio was to arrive in the village of Vilar. The bagpipe players of Vilar 
were always short of music to play could now expand their repertoire from the radio and would go on 
to have success playing popular hits of the day including music from the Eurovision song contests. But 
in this environment the people start to abandon the custom of the improvised musical fiestas with the 
bagpipe players and start to meet in the bars and cafes on a Sunday afternoon to listen to the radio. The 
music begins to be transformed into a consumer product. The Church and the Spanish Guardia Civil are 
also worried about the fiestas, but in order to forbid them. 

RESUMO
Vilar, Concello de Calvos de Randín, a escasos 4 km. do límite con Portugal, na fría noite do 2 de febreiro 
de 1944, un avión bombardeiro do exército canadense que se desprazaba a participar nas derradeiras 
campañas da Segunda Guerra Mundial choca contra a Serra de Pena espetándose no profundo dun 
barranco. Son anos de posguerra, moi difíciles, e a nave inesperadamente caída do ceo traerá unha 
pequena riqueza a este pobo afastado e innovacións que cambiaron o xeito de producir música.

Uns vinte anos despois chegan as primeiras radios ao pobo de Vilar. Os Gaiteiros de Vilar, que antes 
se sentían “probes na música”, agora aprenden repertorio da radio e triunfan interpretando grandes 
éxitos de Eurovisión. Mais a xente vai deixando de facer festas improvisadas cos gaiteiros e xúntase 
os domingos pola tarde na tenda-bar a escoitar a radio. A música váise transformando nun ben masivo 
de consumo. Os poderes fácticos, a igrexa e garda civil tamén se preocupan dos bailes, pero para 
prohibilos. Os tempos cambian e os bailes de domingo van esmorecendo.

A fría noite do 2 de febreiro de 1944, un gran balbordo esperta ás tres da mañá aos veciños do pobo 
de Vilar, Concello de Calvos de Randín (provincia de Ourense) a escasos 4 km. do límite con Portugal.

No alto da serra de Pena, que fai fronteira, sucédense as explosións e as lapas. Un avión bombardeiro 
do exército canadense, que se desprazaba xunto con outras dúas aeronaves para participar nas 
derradeiras campañas da Segunda Guerra Mundial, foi perdendo altura ate chocar contra a montaña, 
quedando as súas grandes hélices cravadas no cumio e espetándose o avión no profundo dun barranco 
despois de abriren unha impresionante zanxa. As detonacións duran todo o día seguinte. A aeronave ía 
cargada de material bélico: bombas, metralladoras, fusís, mosquetóns e munición.

Os seus seis tripulantes morren carbonizados. Son anos de posguerra, moi difíciles, e segundo 
lembran os veciños algúns dos primeiros que chegan ao lugar do sinistro dedícanse a saquear. 

Hamilton Spectator 31/3/1944
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Segundo contan, os tripulantes levaban carteiras cheas de ouro e dólares, reloxios… dise incluso 
que a algún dos falecidos lle cortaron os dedos para sacarlle os aneis. Os gardas civís españois do 
posto preto de Sabucedo e os gardas portugueses apúranse a chegar ao lugar, para protexer a zona.

Os tripulantes foron enterrados no cemiterio de Randín e os seus corpos repatriados vinte e seis anos 
despois. Os restos do avión quedaron esparexidos na zona do impacto e alí ficaron durante case un 
ano (aínda hoxe en día áchanse restos de fuselaxe). Para evitar desgrazas, as bombas e demais 
armamento que non chegou a estourar foron soterrados preto do barranco. 

Os veciños de Vilar e Vilariño aproveitaron parte dos restos: Cordas e tecidos dos paracaídas, tubos 
metálicos, un pequeno motor que un carpinteiro levou para o seu taller. Moitas portas de palleiras e cortes 
rechapáronse con planchas do aluminio da fuselaxe daquel avión. Un ano despois uns quincalleiros 
pagaron por facerse cos restos, baixáronos en carros de vacas, e compraron no pobo todas as chapas 
“recicladas” a moi bo prezo, que se foron descravando dos portóns ata que non quedou ningunha.

Os mozos do pobo, que empezaban a tocar nos fiadeiros e triscas, aproveitaron para facer con aquel 
aluminio extremadamente lixeiro e inoxidable, os aros e corpo dun bombo e unha caixa que durante 
moito tempo animaron as festas da contorna.  

Altísima tecnoloxía bélica americana aplicada para innovar a creación musical nun pequeno pobo a 
miles de quilómetros de distancia.

Poucas lembranzas quedan da traxedia: O bombo e a caixa daquela xeración de mozos e mozas 
perdeuse e ninguén sabe onde foron parar… Quedan unha chave abrazadeira de aluminio empregada 
nunha mangueira de rego por D. Francisco Ferreira Vázquez, clarinete da “Música de Vilar”, un reloxo 
de pulseira que segundo din aínda conserva un cura-párroco veciño, e comentarios que corren coa 
boca pequena de que algún veciño, aínda en tempos recentes, teno pasado mal ao ires co gando cara 
a serra de Pena, pois escóitanse de cando en vez os ecos lonxanos dos gritos dos tripulantes falecidos. 

A chegada da radiodifusión nos anos 60: Un 
cambio radical na forma de entender a música
Tradicionalmente na Limia, igual que acontece na meirande parte de Galicia, o gaiteiro aprendía a 
técnica e o repertorio do seu instrumento dun xeito autodidacta (“de orella”, “de cachimonia”, como dicía 
D. Xoán Ferreiro, gaiteiro de Laroá, ou “aprendizaxe de curiosos” nas palabras de D. Francisco Ferreira, 
da Música de Vilar) é dicir, a base de escoitar e tentar imitar ós gaiteiros da súa parroquia126, que 
tocan nas festas locais, nos múltiples fiadeiros que se organizaban no inverno, ou nas triscas127. Tamén 
incorporan melodías de orixe vocal, oídas a familiares e veciños, que adaptan ao instrumento. De feito, 
é ben coñecida o dito popular “Fai falar a gaita!” que indica a íntima imbricación que ten a tradición de 
gaita e a expresión oral.

Moi poucos refiren ter adquirido os seus saberes doutro gaiteiro por ensino directo seguindo o esquema 
mestre-alumno. Quizais o único caso que podemos citar é Francisco Villarino Ojea, Paco de Escornabois, 
quen explica que o coñecido gaiteiro Leopoldo Quiroga de Córgomo-A Rúa (Lugo) estivera fuxido tras a 
guerra civil nos montes da zona de Baldriz, e que pasara quince días na súa casa ensinándolle a tocar. 

Ademais de aprender as melodías dos gaiteiros da zona e crear as súas propias muiñeiras, xotas, 
pasodobres, con variacións sobre os recursos e tópicos musicais herdados, a outra fonte de repertorio 
na primeira metade do S. XX provén das bandas de música.

126 Xeralmente iniciábanse xa de nenos con instrumentos vexetais que construían eles mesmos como pasatempo 
(palla de centeo, frauta de cortiza de castiñeiro, frauta e gaitas de sabugueiro). Xa de rapaz (14 ou 16 anos), 
cando a familia vía que tiña aptitudes e interese, mercábanlle a gaita (a veces unha frauta travesa de buxo).

127 Baile ao ar libre, que se celebraba a tarde de domingo nas airas, en que os mozos e mozas escotaban para pagar 
ao gaiteiro.

Diario La Región 24/2/1944

Diversa propaganda canadiense  
II WW

Bombardero Halifax R.C.A.F. 
canadiense
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É importante salientar que os gaiteiros non se consideran a si mesmos “músicos”. Saber “música” e 
ser “músico” son termos que en Galicia se aplicou case exclusivamente a quen sabe solfexo, “tocan 
por papel”. Eles integran as chamadas “Músicas”, pequenas agrupacións ou bandas de música que 
xa abundaban a finais do S. XIX e tiñan longa tradición na comarca destacando as de Parada, Calvos 
de Randín, Trasmiras, a Xironda, Xinzo de Limia, ou a chamada “Música Rabeosa”, de Sanmartiño-
Baltar. 

Nas festas locais cando había posibilidade económica, ademais do gaiteiro ou grupo de gaitas, era 
habitual contratar unha banda de música que fai a alborada, toca na procesión, na misa y á saída, e 
logo fai baile á tardiña, copando boa parte das actividades que antigamente correspondían ao gaiteiro. 
Durante o verán chegan a ter tantos compromisos que as bandas máis solicitadas teñen que repartir os 
“números” e facer varias agrupacións menores para atendelos, o que en ocasións non é ben visto polo 
pobo que contrata a banda, e así xorden ditos coma este “A orquestra de Julio Rato, tocan tres e bailan 
catro” (Julio Rato foi director da Banda de Música de A Limia).

Son moitos os gaiteiros e músicos tradicionais que refiren que aprendían parte das melodías do 
repertorio das bandas. Dª. Concha Dacal Alvarez (Traballo de campo 10-1-2005, 83 años), filla menor 
de D. Xosé Dacal Peaguda (1876-1939) “o Cego da Gándara”, violinista, lembra cómo seu pai as 
mandaba a escoitar as músicas: “Cando foi na guerra, dicíanos alí no Cristal 128: -Espreta aí a música!-”. 
(Outros exemplos, Dámaso Feijóo de Carpazás, Bande, TC 29-8-2000; Francisco Fernández, Gudín, 
xinzo de Limia, TC 28-11-2004, Música de Vilar, Calvos de Randín TC 25-10-2000; Delfín Martínez 
Castro, Nocedo-Blancos; Ernesto Araújo Pérez, da Carballal-Rairiz de Veiga).

Toda esta situación sofre un cambio drástico coa chegada á comarca das primeiras radios a finais dos 
anos 50 e inicios dos 60 (primeiro procedentes do estranxeiro, tempo despois do mercado interior). 

En Galicia a emisora máis antiga foi Radio Pontevedra, creada en 1933. Na provincia de Ourense en 
concreto, as primeiras emisións radiofónicas as realizou na capital D. Ramón Puga Noguerol dende o 
ano 1932 para promocionar produtos do “gran Bazar Puga” da súa propiedade, sito na rúa das Tendas. 
Nas seguintes décadas os seus contidos vanse facendo máis serios, pasan numerosas personalidades 
da vida cultural e profesional da cidade por ela, e adquire a denominación de Radio Ourense. Ata os 
anos 60 coexiste con algunhas radios afeccionadas e con radios parroquiais; no ano 1963 desaparecen 
por mor da nova regulación estatal as últimas tres emisoras “amateurs” da provincia, que emitían dende 
Ribadavia, Barco de Valdeorras e Xinzo de Limia. No ano 1966 Radio Ourense integrouse na Sociedad 
Española de Radiodifusión e aparecen dúas novas radios oficiais, La Voz del Miño (asociada a Radio 
Cadena Española) e Radio Popular (da COPE). 

En Xinzo de Limia creouse Radio Limia en 1958, cofundada por D. Carlos Gómez García de Vedmar, 
destacado escritor e articulista. Ten unha existencia efímera.

Neste contexto chegan os primeiros receptores ao pobo de Vilar, Calvos de Randín, onde empezamos 
falando neste artigo.

Aínda que os diversos estudios que hai sobre a radio en España fálase que xa no ano 1943 había máis 
dun millón de radioreceptores, e destacan a importancia do medio radiofónico na loita propagandística 
durante a Guerra Civil, o certo é que ao pobo de Vilar a primeira radio chegou case vinte anos despois.

Os Gaiteiros de Vilar (ou “Música de Vilar”) é unha formación de corte 
tradicional composta por clarinete, gaita, bombo e caixa, que desempeñou 
a súa actividade musical dende 1959 ata 1974 (retomada no ano 2000 
ata a actualidade despois de seren entrevistados e gravados por nós). É 
a xeración musical inmediatamente posterior a aqueloutra que disfrutou do 
bombo e caixa con materiais de alta tecnoloxía bélica.

D. Francisco Ferreira Vázquez, o clarinete dos gaiteiros de Vilar, rememoraba 
así a irrupción da radiodifusión no seu entorno (TC 7-3-2005) “No ano 58 
chegaron as primeiras radios, eran a pilas, procedentes de Venezuela. No 
ano 61 chegou alí a luz eléctrica e chegaron as radios, antes non había, máis 
ben polo 60. Pero ata aí, ata eramos pobres na música, porque quero dicir, 
non podías coller así cancións. Logo chegaron máis radios, unha delas era 
daquelas grandes de madeira, que estivo na tenda de Domingo Vázquez.

Estamos falando dos anos 50, o único que ibamos collendo era das festas, das bandas de música. 
Cando xa empezaron os radios, pois xa ibas sacando unha cousiña do radio, pero ¡Moitas veces as 
cancións non as collías completas, porque así de oído, tampouco é moi fácil, se houbera aquelas cintas 

128 Romaría da Virxe do Cristal, en Celanova.

A radio como nova fonte de 
melodías

Anuncio publicitario na revista 
Aeroclub de Galicia, ano 1931

Fonte:
ourensenotempo.blogspot.com

Música de Vilar, xuntos de 
novo. Año 2005

Fotografía: Alba Vázquez 
Carpentier. Difusora de Artes, 

Letras e Ideas
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casetes, a puñas, a volvías a poñer, e a base de poñela íala collendo toda”. Noutras conversas o Sr. 
Francisco comenta que por mor da mala recepción moitas veces deixaba de escoitarse as melodías e 
tiñan que inventar partes para completalas.

“Nós tocabamos de todo, iamos tocando o que iamos sabendo, tanto dá que fora unha música clásica 
ou que fora unha música galega, y así foi. Collemos un repertorio de moitas, moitísimas cancións, 
iamolas collendo así, primeiro da radio, despois da televisión, que tocabamos moitas cancións que foran 
de Eurovisión, porque as de Eurovisión colliámolas con moita facilidade porque as repetían moito, por 
exemplo aquela canción que era dos ingleses que lle chamaban /Congratuleishon/ “Congratulations”.

No ano 1968 Cliff Richards, membro de The Shadows, obtiña un segundo posto no Festival de 
Eurovisión, coa canción “Congratulations”, canción lixeira ou pop, que foi éxito en toda Europa.

Hai moitos factores que fan que un grupo de corte que agora calificamos como tradicional como é a 
“Música de Vilar” chegue a incorporar ó seu repertorio este tema xunto con moitos outros (“La casita de 
papel”, “Kasachov”, “doce cascabeles tiene mi caballo…”129) aprendidos da radio naqueles anos.

En primeiro lugar, a falta de prexuizos no tocante ao concepto tan debatido da autenticidade130. En 
Galicia, xa dende finais do s. XIX, a elite intelectual construíu un discurso de corte nacionalista ou etnicista 
en torno á figura do gaiteiro e da gaita, fixándoos como un dos maiores símbolos de Galicia, establecendo 
unha serie de características (vestimenta do s. XVIII, percusión con tambor de cordas e bombo, repertorio 
de muiñeiras, alboradas, foliadas e alalás131). Tal modelo encárnano á perfección tanto “Os Soutelo 
de Montes” -quizais o primeiro grupo de gaitas con verdadeira repercusión mediática-, coma os Coros 
creados a fins do XX, inicios do XX dentro das burguesías urbanas (Aires da Terra de Pontevedra, Coro 
De Ruada, de Ourense…). Á súa imaxe xurdirán multitude de grupos por toda Galicia132. 

O feito de ser A Limia unha comarca absolutamente periférica en Galicia fai que todas estas consideracións 
de tradicionalidade relativas a vestimenta e repertorio, teñan pouca relevancia entre os músicos. Son 
poucos os gaiteiros e grupos da comarca que teñan feito uso do chamado traxe tradicional (os “Airiños 
de Antela” de Baronzás, os “Eiroá de Nocedo”, e algún máis), e os que o empregaron foi xa en tempos 
do réxime franquista, mais influenciados por estéticas folclorizadas que por outras consideracións. 

En segundo lugar, a necesidade imperiosa de ter un amplo repertorio, ao que conflúe sen dúbida, o reto 
e interese que supón para o gaiteiro ou a Música interpretar un tema de éxito, coñecido e recoñecible 
polos receptores da súa música, e así amosar as súas habelencias musicais.

Pero sobre todo inflúe o sentimento de que fan unha música para bailar, a súa función de entreteñemento 
(A. P. Merriam). Como explica o Sr. Francisco Ferreira:

“Nós naqueles tempos tiñamos o ritmo xa moi controlado. Cando iamos facer unha festiña así polos 

129 Translocalidade musical ¿músicos galegos interpretando cancións de copla española, é equiparable aos oki-
nawos interpretando música xaponesa? No artigo“Okinawa Latina: La orquesta Diamantes y la errante iden-
tidad de los emigrantes nipón-peruanos” de Shuhei Hosokawa, na Revista Transcultural de Música nº. 6 dánse 
pistas que os asemellan bastante.

130 Diversos informantes da zona, pódese dicir que identifican autenticidade con antigüidade p.ex. Eduardo 
Rivas, de Randín, frauteiro e clarinetista, percibimos que mide o valor das melodías que interpreta dacordo 
á súa idade, cando destaca que tal o cal canción é “antigüísima”.

131 Xéneros “sospeitosos” coma os pasodobres, valses, mazurcas, polkas, rumbas, teñen sido excluídos delibera-
damente dos principais cancioneiros galegos, o de Casto Sampedro (1943) y o de Martínez-Torner e Bal y 
Gay (publicada no ano 1973). Como conclúe Luis Díaz G. Viana (R.T.M. nº. 6 2002) “El colector es el gran 
autentificador, el que vela porque la tradición continúe”

132 Despois este fenómeno de identidade incipiente é fagocitado polo réxime franquista e diluído dentro das 
iniciativas musicais que promoveu a Sección Femenina. Así expresaba e xustificaba ese forzado afán unifor-
mador a súa fundadora, Pilar Primo de Rivera, no prólogo ao Cancionero Español de la Sección Femenina, 
del Frente de Juventudes de F.E.J. y de las JONS  (1940 Madrid):

 “Cuando los catalanes sepan cantar las canciones de Castilla, cuando en Castilla se conozcan también las sardanas 
y se toque el  “chistu” ; cuando del cante andaluz se entienda toda la profundidad y toda la filosofía que tiene, en vez 
de conocerlo a través de los tabladillos zarzueleros; cuando las canciones de Galicia se canten en Levante; cuando 
se unan cincuenta o sesenta mil voces para cantar una misma canción, entonces sí  que habremos conseguido la 
unidad entre los hombres y entre las tierras de España”.

 Para contradicir a tan insigne teórica, basta reflexionar que o que non conseguiu a súa maquinaria ideolóxica 
acádano décadas despois os mass media e que nesta pel de touro uns centos de miles de voces álzanse cada 
mañá para cantar “¿Quién vive en la piña en el fondo del mar?”, tema principal de Bob Esponja, SpongeBob 
(emitido por Clan TV en España L-V ás 8:15 da mañá, S-D ás 10 hs) e composto por Sage Guyton, Nic-
kelodeon Studios, e coreado por quizais millóns de individuos nas súas diversas linguas se o trasladamos á 
nivel planetario. Mais a unidade entre as persoas non vén de cantares a mesma canción, senón de fomentar o 
respecto á diversidade de pensamento e á variedade e riqueza cultural, lingüística e musical, que está en claro 
retroceso.
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pobos, “¡esto sí que da gusto! ¡Esto para bailar non hai nada mellor! ¡Pero si agora veñen esas 
orquestas que a maior parte do tempo temos que estar mirando para eles que non somos capaces 
de bailar o que tocan!”. E nós tocabamos aquelo tan… ¡tan rumboso! Que boeno, o bailaba a xente. 
¡Eu qué sei! Te acostumbrabas a aquel ritmo de bailar, do baile da xente, e te acostumbrabas a levar 
un ritmo, tanto do bombo e da caixa, como a gaita e o clarinete. Buscabas sempre un ritmo moi 
adecuado para que a xente bailase”.

Para ilustrar estes aspectos preséntanse como exemplos os seguintes cortes musicais133: 

 – Pista 1: Versión orixinal de “Congratulations” de Cliff Richards (que se expón con fines didácticos)

 – Pista 2: “Congratulations”, versión Música de Vilar (gravación do ano 2000)

 – Pista 3: “A muiñeira da raia”, interpretada pola Música de Vilar, e aprendida de banda de música 
(ano 2000)

 – Pista 4: “Xota de Vilar”, interpretada tamén pola Música de Vilar, e aprendida dos gaiteiros antigos 
do lugar (gravación do ano 2000)

 – Pista 5, “A vassourinha”, canción portuguesa aprendida doutros músicos da mesma zona, e 
que fora popularizada en 1912 por Deustche Grammophon e a Casa Edison. Nesta gravación é 
interpretada na gaita por Francisco Ferreira Vázquez e cantada por Recaredo Pena Vázquez, da 
Música de Vilar.

 – Pista 6, “Congratulations”, nesta ocasión interpretada por Julio Pérez Carballo, gaiteiro de Nocelo 
da Pena-Sarreaus (Limia). Recuperada dunha cinta de bobina aberta que a familia nos entregou 
e que foi gravada no ano 1969 –é dicir, o mesmiño ano seguinte de converterse nun gran éxito-. 

Si escoitamos os cortes 2, 3, 4 e 5, interpretados pola Música de Vilar, vemos 
que teñen un son coherente, gracias á asimilación que se produce cando catro 
melodías de moi diversas fontes son interpretadas cunha instrumentación 
tradicional e cuns recursos estilísticos propios. O tema “Congratulations”, en 
compás binario, que os bailadores convertían en agarrado (estilo pasodobre), 
era perfectamente asimilable e entendible tanto para os músicos como para 
o seu público.

Todo isto ten una profunda relación coa música como escoita, a coherencia 
contextual, a capacidade dos músicos de unir diversas tradicións sonoras, a 
apropiación musical axustada ás necesidades básicas e inmediatas (M. de 
Certeau), e a capacidade de “sintonizar” co seu público134. 

Outras consecuencias da chegada da radio: 
A desacralización da música 
Varios informantes refiren que naqueles anos coa chegada da radio pouco a pouco desaparecen as 
triscas nas tardes de domingo e a xente vai á taberna a escoitar a radio. A música perde toda noción de 
temporalidade e a súa delimitación espacial, libérase do ritual e desacralízase, o que supón un cambio 
radical na función social da música (como fala Josep Martí en “Músicas invisibles” R.T.M. 6, pero sen 
dúbida é aplicable aquí), múdase dunha música autoproducida, activa e participativa (coa canción, 
baile) a una música en maior medida pasiva e “contemplativa”.

Coincide este declive tamén coas cada vez maiores dificultades para realizar estes bailes. A una 
actividade social espontánea, a partir dos anos 40 e 50 se lle impón normativamente que os mozos 
obteñan primeiro un permiso gubernativo para o baile, que hai que tramitar en Xinzo (a uns 50 km. 
do pobo de Vilar) e se esixe aos músicos estar sindicados. A garda civil controla ambos requisitos 
e moitas veces é o cura quen denuncia os bailes ilegais. Chégase a tal punto que por citar un 
exemplo, Julio Pérez Carballo, gaiteiro de Nocelo da Pena, despois de diversos problemas cos 
gardas, acaba por tocar só nos pobos máis distantes, onde non chegan nin as estradas nin os civís. 
O acordeonista Manuel Nocelo Jardón, de Sanmartiño-Baltar despois de varias multas, acabou 
vendendo o acordeón (TC 9-2-3005): “Víñanme chamar os mozos, pero despois multáronme en 
Feás, e había que sindicarse para poder tocar, e claro ¿cómo me vou sindicar eu? Eu sindícome 

133 Pódense descargar en formato mp3 do sitio web: www.musicarabeosa.tk
134 Este grado de similitude musical (rítmico, pero tamén melódico) con outros temas xa coñecidos para as 

xentes de Vilar, facilita este exemplo concreto de transculturación musical (Margareth J. Kartomi “Procesos y 
resultados del contacto entre cultura musicales” en Las culturas musicales  ed. Trotta.  2001.)

  Julio Pérez Carballo, gaitero 
de Nocelo. Años 70
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pero Cómo un mozo por un baile dun domingo iba ir a Xinzo a firmar os contratos?.. Así se quedou 
a cousa”.

Julio Pérez Carballo de Nocelo da Pena, Sarreaus (TC 18-3-2005).
“[Antes tocaba…] no pueblo, casi todos os domingos. Aghora viña niste tempo, en Corpus, e 
Navidades e Pascua e todo eso, os domingos todos todos, eí nesa contorna, alí en Nocelo, e 
Lodoselo, e eses pueblos todos, pero en Lodoselo, xa digo foi cuando empezou a vir a guardia civil 
e retirarnos e pralí non nos animábamos moito, foi cuando empezaron a faer as carreteras e pralí 
circulaban máis, nós como estaba un pouco máis pra riba, non viñan tanto. 
Daquela nós non podíamos tocar, andaba a ghuardia civil sempre detrás de nós, e despois aghora 
ó último faían sacar hasta permiso i eso, aghora mismo unha orquesta pra poder tocar ten que 
sacar permiso senón non deixan tocar, e nós daquela inda viñamos moitas veces eí en Lodoselo, 
estuvemos tocando eí, e apareceu a ghuardia civil e nós escapamos e os mozos tamén cada un pra 
onde pudo e despois iles [os mozos] claros, disculpáronse que iles non nos mandaran vir, e tiñamos 
que paghar nós o mochuelo, despois viña a ghuardia civil, “non, pois eiquí hai que paghar, senón 
non podedes tocar” i escapabamos e deixabamos de tocar e fuera. Así andabamos a escapadas. 
…Había que sacar permiso pra tocar, nós non ghanábamos prel, cómo ibámonos nós paghar 
permiso nin nada, entós nós escapabamos como os demáis, il escapaban e nós tamén. Entón viñan 
“Ai que tal senón multámovos”, e por aquí e por alí, pero por fin ibamos pasando e “bueno, pois pra 
outra vez”, eles marchaban tamén, que non iban estar alí toda a tarde.”

A modo de conclusión
Hai innovacións tecnolóxicas fortuítas e puntuais que non perduran no tempo, como a que expuñamos 
ao inicio. A seguinte xeración de gaiteiros do pobo de Vilar, a “Música de Vilar”, a quen entrevistamos, 
tamén fixeron no ano 1959 o seu propio bombo e caixa, que aparecen tocando na fotografía, pero 
xa non dispuxeron daquel fabuloso aluminio ultralixeiro -pasarán décadas ata que materiais similares 
sexan empregados para a fabricación de instrumentos de percusión- senón que empregaron chapas de 
zinc que “tomaron” dunha caseta de obra abandonada da construción da estrada de Pitoes das Junias 
(Portugal) a Calvos. 

Outras innovacións, ou máis ben revolucións, como a que se produce coa masiva chegada das radios 
e casetes e a “democratización” desta tecnoloxía, que independiza a música do intérprete, permitindo 
escoitar a música en calquera lugar, ambente e situación, enchoupan todos os aspectos da vida social 
(medios de comunicación, produción e difusión musical, aparición da música ambiental), e mudan 
para sempre o “ser” e a conciencia musical da sociedade, e os seus receptores non teñen alternativa: 
adaptarse, beneficiarse das súas vantaxes e minimizar a influencia negativa que poida ter no seu facer 
musical, ou desaparecer.

O doado ou difícil acceso á industria musical favorece ou invisibiliza certos tipos de música. No caso 
que estamos a expoñer, ao ser A Limia unha zona totalmente lonxana dos centros económicos de 
produción de Galicia, país tamén periférico dentro do Estado, teremos que esperar ata o ano 1993 
para ver publicada a primeira gravación en cinta casete “comercial” dun músico tradicional limiao, D. 
Francisco Villarino Ojea, o Sr. Paco de Escornabois, en claro retraso e desvantaxe respecto doutras 
áreas e tradicións musicais, o que da pe a moitas reflexións que exceden das pretensións e extensión 
desta comunicación.
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ABSTRACT
The musical practices from a rural setting have a central role in the urban representations about the 
imagined “tradition” and oral transmission processes. Along with some amount of mystification of some 
aspects of it, opposing identity constructs are built, defining an imagined contrast between “rural” and 
“urban” settings. In some sectors of urban populations, rural musical practices show an increasing 
appeal, and lead to the organization of festivals, workshops, musical bands and learning projects, 
that aim to “preserve” or “recover”, the “traditional” processes of oral transmission or their contents - 
although in a completely different way from the original context and processes. The “Tocar de Ouvido” 
festival (“Play by Ear”), organized in Nisa, Portugal in 2002 and in Évora since 2006, is a paradigmatic 
example of such events, organized and frequented mainly by people coming from an urban context, 
which maintain several speeches about the rural context, based on the symbolic opposition between 
“orality” versus “erudition” (understood as formal learning of music). However, these speeches are not 
limited by the simple aim to “preserve tradition” - they go beyond that, aiming to debate and question 
the validity of such classifications and using the context of this event (and other public means, such as 
the Internet) as a terrain to develop a permanent rethinking and debate on musical practices, and the 
gathering of two distinct types of musicians, as an attempt to level the differences between them: the 
“urban” formally educated musicians and the “traditional” musicians (musicians with orally transmitted 
learning). Paradoxically, this attempt to approach these two different universes through direct contact 
has sometimes lead to reinforce the imagined categories separating “rural” from “urban” settings in 
people’s minds. The aspects that promote the value of orally transmitted musical practices also can be 
observed in this context and far from constituting an effort to “return to the past”, they are a manifestation 
of the underlying currents on post-industrial societies, searching for sustained development and valuing 
diversity and new ways to approach artistic production. But how can “Tocar de Ouvido” promote in fact 
a reflexive analysis for the musicians own experiences, about their practices and constructs? And how 
well has a certain scientific discourse penetrated popular culture to influence the way people think about 
the music they make?

RESUMO
As práticas musicais do espaço rural ocupam um papel central nas representações urbanas sobre 
o mesmo. A par com a mitificação de alguns aspectos desses espaços e vivências, estabelece-se 
uma construção identitária por oposição, que faz contrastar o rural e o urbano, participando na sua 
definição. Em determinadas franjas das populações urbanas, as práticas musicais rurais revestem-se 
de um interesse crescente e levam à organização de eventos, festivais, grupos musicais e iniciativas de 
aprendizagem, que procuram relevar a necessidade de “transmissão”, “preservação” e “salvaguarda” 
destas práticas (designadas de “tradicionais”) – por parte de agentes urbanos e em contextos já não 
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rurais. O “Tocar de Ouvido - Encontro de Tocadores”, realizado em Nisa em 2002 e em Évora a partir de 
2006, é um exemplo paradigmático deste tipo de eventos, organizado e frequentado maioritariamente por 
pessoas oriundas de espaços urbanos, que mantêm discursos sobre o espaço rural, alicerçados sobre 
a oposição simbólica “oralidade” versus “erudição” (aqui entendida como alfabetização musical). No 
entanto, esses discursos já não se esgotam na simples “preservação” de práticas musicais “tradicionais” 
e vão mais além, procurando debater estas classificações e utilizar o espaço do evento (e os espaços 
de divulgação do mesmo, sobretudo na Internet), como um terreno onde se desenrolam uma reflexão 
e debate permanentes sobre a validade dessas proposições, as práticas musicais e o encontro entre 
tocadores, numa tentativa de esbater as supostas diferenças entre músicos “urbanos eruditos” (é dizer, 
músicos que acederam a uma escolarização musical formal) e os músicos “tradicionais” (músicos com 
uma educação musical não escolarizada, baseada na transmissão oral). Paradoxalmente, esta tentativa 
de aproximar estes dois universos através de uma tentativa de nivelamento e de contacto directo entre 
estes dois tipos de músicos reforça a construção destas categorias opostas e dos espaços imaginados, 
“urbano” e “rural”. Os aspectos que reivindicam uma valorização das práticas musicais de transmissão 
oral também podem ser observados neste contexto e longe de constituírem um discurso saudosista 
ou de “retorno”, se inserem sobretudo numa tendência mais lata, das sociedades pós-industriais, da 
procura de um desenvolvimento sustentado. Até que ponto pode o “Tocar de Ouvido” potenciar de facto 
a análise reflexiva da própria experiência dos tocadores sobre as suas práticas e representações? 

As práticas musicais do espaço rural ocupam um papel central nas representações urbanas sobre o 
mesmo. A par com a mitificação de alguns aspectos desses espaços e vivências, estabelece-se uma 
construção identitária por oposição, que faz contrastar o rural e o urbano, participando na sua definição.

Em determinadas franjas das populações urbanas, as práticas musicais rurais revestem-se de um interesse 
crescente e levam à organização de eventos, festivais, grupos musicais e iniciativas de aprendizagem, 
que procuram relevar a necessidade de “transmissão”, “preservação” e “salvaguarda” destas práticas 
(designadas de “tradicionais”) – por parte de agentes urbanos e em contextos já não rurais.

A dimensão destes movimentos tornou-se tanto mais relevante e foi acelerada pela crescente 
urbanização de Portugal e pela expansão das cidades para a periferia, para espaços até então rurais. 
Sobretudo a partir da segunda metade do Século XX, em determinados espaços e momentos, assiste-se 
à sobreposição de paisagens e populações, num Hinterland onde coexistem práticas rurais e urbanas.

A memória e as narrativas das populações rurais recém emigradas para as cidades e sobretudo, os 
referentes identitários criados a partir dessa memória, tornam-se particularmente importantes para os 
seus descendentes, podendo-se falar mesmo de um imaginário geracional sobre o espaço rural, por 
parte de populações já integralmente urbanas.

O “Encontro de Tocadores”135, realizado em Nisa desde 2002136, é um exemplo paradigmático deste tipo 
de eventos, organizado e frequentado maioritariamente por pessoas oriundas de espaços urbanos, que 
mantêm discursos sobre o espaço rural. 

No entanto, esses discursos já não se esgotam na simples “preservação” de práticas musicais 
“tradicionais” e vão mais além, procurando debater estas classificações e utilizar o espaço do evento 
(e os espaços de divulgação do mesmo, sobretudo na Internet), como um terreno onde se desenrolam 
uma reflexão e debate permanentes sobre a validade dessas proposições, as práticas musicais tout 
court e o encontro entre tocadores rurais e urbanos, numa tentativa de esbater as supostas diferenças 
entre músicos “urbanos” e “eruditos” (é dizer, músicos que acederam a uma escolarização musical 
formal) e os músicos “tradicionais” (músicos com uma educação musical não escolarizada).

Paradoxalmente, esta tentativa de aproximar estes dois universos através de uma tentativa de 
nivelamento e de contacto directo entre estes dois tipos de músicos137 reforça a construção destas 
categorias opostas e dos espaços imaginados, “urbano” e “rural”.

135 Ver www.gaitadefoles.pt/tocardeouvido/
136 Este evento foi inspirado num festival francês, intitulado “De bouche a Oreille”, que procura sobretudo 

propiciar a transmissão de práticas musicais rurais a músicos urbanos. O “Encontro de Tocadores” teve as 
primeiras edições em Nisa, em 2002 e 2003, a que se seguiu um interregno de 3 anos. Foram retomadas em 
2006 e 2007 em Évora.

137 Basear uma análise desta realidade a partir de apenas duas categorias de músicos é redutor. Haverá sem dúvida 
muitos níveis intermédios e categorias que não são de todo estanques. Quanto mais procuramos diferenciar 
um músico “tradicional” de um músico “erudito”, mais nos aperceberemos certamente da limitação destas 
categorias de senso comum, sobretudo se basearmos os critérios de diferenciação a partir da análise das 
performances e capacidades musicais de agentes pertencentes a diferentes universos musicais – dificilmente 
comparáveis nos mesmos termos.
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Até certo ponto, talvez o “Tocar de Ouvido” se enquadre nos vários movimentos de folclorização138 a que 
Portugal assistiu desde o início do Século XX (e cujas raízes se estendem pelo menos até ao Séc. XIX) 
renovando ou contrariando as tendências desses processos.

A presença de uma ideologia que se enquadra nos movimentos de altermundialização permeia alguns 
aspectos do evento, o que o enquadra nos movimentos globais que procuram valorizar as identidades 
locais como alternativa à sua massificação ou diluição numa cultura de massas global. Os aspectos 
que reivindicam uma abordagem ecológica das práticas musicais também podem ser observados 
neste contexto e são imediatamente visíveis em discursos de valorização do espaço rural e que, longe 
de constituírem um discurso saudosista ou de “retorno”, se inserem sobretudo numa tendência mais 
lata, das sociedades pós-industriais, da procura de um desenvolvimento sustentado – um Zeitgeist 
globalizado, com influência clara neste contexto.

De modo mais sucinto; o “Tocar de Ouvido” pretende ser um evento que procura anular ou contestar 
uma certa folclorização, tal como foi praticada em Portugal até hoje. 

Mas até que ponto não é mais um processo folclorizador, apenas diferente na sua abordagem e 
resultados? Até que ponto pode o “Tocar de Ouvido” potenciar de facto a análise reflexiva da própria 
experiência dos tocadores e organizadores do evento, sobre as suas práticas e representações, antes, 
durante e depois do evento? 

Que reflexão se pode fazer sobre os processos de construção de identidade, memória, percursos sociais, 
reflexividade dos agentes, construção das categorias “urbano” versus “rural” e as experiências resultantes 
do confronto de realidades musicais diferentes do percurso e habitus de diversos actores sociais?

No presente trabalho analisar-se-ão, de forma breve e superficial, alguns aspectos menos imediatamente 
visíveis deste evento, que desvendam os processos de construção de identidades (nacional, regional,a 
oposição urbano / rural), através das performances e discursos em torno das práticas musicais observadas.

“Tocar de Ouvido”: contextos de mobilização 
social sobre a música
O Encontro de Tocadores teve a sua edição original em Nisa, no ano de 2002139, resultado da organização 
conjunta de várias associações dedicadas à música: Pédexumbo (sediada em Évora), Associação Gaita-
de-foles (Lisboa) e D’Orfeu (Águeda). Outros parceiros colaboraram na organização dessa primeira 
edição; o site www.attambur.com (um site dedicado às chamadas “Músicas do Mundo”, a associação local 
Ocre e ainda a câmara municipal de Nisa, bem como várias pessoas em nome individual que há vários 
anos se movem no campo da música dita “tradicional”, incluindo alguns estudiosos, como Domingos 
Morais ou membros de grupos urbanos de recriação (José Barros, Rui Vaz, Paulo Pereira, entre outros).

É notório que um evento desta natureza seja organizado quase inteiramente com base na prática de 
voluntariado, por comunidades de pessoas organizadas sob a forma de organizações sociais com fins 
não-lucrativos, enquadradas legalmente pelo Estado, surgidas em grande número depois da revolução 
de 1974. Ao contrário de fenómenos de folclorização ocorridos anteriormente em território português, 
assiste-se aqui à criação de discursos sobre as práticas musicais já não orientadas de forma centralizada 
pelo Estado, mas geradas e reproduzidas por agentes que vivem ou conduzem essas práticas musicais 
(ainda que dependam em maior ou menor medida de financiamentos provenientes do Estado).

A Pédexumbo é também responsável pela organização do festival “Andanças”, realizado desde 1996, 
um festival cujo tema principal são as danças associadas aos repertórios ditos “tradicionais”de várias 
regiões do globo (com forte pendor para as práticas europeias); a Dorfeu, em Águeda, é uma associação 
dedicada sobretudo ao estudo, divulgação e ensino do acordeão diatónico (vulgo concertina), embora 
não em exclusivo e a Associação Gaita-de-foles140 sediada em Lisboa, dedica-se ao estudo, ensino, 
construção e divulgação do instrumento Gaita-de-fole, de várias origens, embora com forte ênfase nas 
práticas musicais e instrumentos do território português. Estas três associações congregam dentro de 
si um certo número de pessoas, com percursos sociais muito diferentes, mas que partilham entre si o 
gosto particular pelas práticas musicais relevadas em cada uma delas. A grande maioria dos membros 
destas instituições são de origem urbana, embora possuam, na maior parte dos casos, ascendência 
rural ou algum tipo de interesse pelas práticas musicais rurais141.

138 De acordo com a definição de Castelo-Branco (Castelo-Branco, Salwa; 2003: 1).
139 http://www.attambur.com/tocadores/EncontroTocadores.htm
140 A.P.E.D.G.F. (Associação Portuguesa para o Estudo e Divulgação da Gaita-de-foles, em www.gaitadefoles.pt).
141 Não possuo dados sociológicos concretos para reforçar esta afirmação, mas bastará dizer que conheço pessoal-

mente quase todos os membros destas agremiações e conheço bem os seus percursos sociais.
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Este é o contexto em que surge pela primeira vez a ideia da criação do Encontro de Tocadores; alguns 
membros destas associações dialogavam desde há algum tempo entre si, sobre a necessidade de 
gerar uma oportunidade para que novos músicos em formação tivessem acesso directo às práticas 
musicais populares de matriz rural, de modo a fazer a retransmissão de técnicas e repertórios de 
práticas musicais em declínio142. 

É visível à partida um discurso muito claro de “revival” de práticas musicais, embora esse discurso 
se tenha atenuado nas últimas edições, graças, em grande parte, à inclusão de cientistas sociais nos 
grupos que reflectem e geram os discursos em torno do evento (entre os quais, eu próprio, embora não 
em exclusivo) – o que nos levará, mais adiante, a uma discussão interessante sobre a penetração dos 
discursos académicos e científicos nas práticas musicais populares.

O nome das três últimas edições, “Tocar de Ouvido”, evoca o nome do festival Francês“De Bouche à 
Oreille” (“De Boca à Orelha” 143- que talvez tenha como tradução mais adequada para o Português a 
expressão “de boca em boca”, o que desvenda o ênfase na transmissão oral). Este festival francês 
procura retomar a transmissão de repertório e técnicas da música popular de matriz rural, tendo servido 
de exemplo para a estruturação do modelo em Portugal.

Num modelo como no outro, o festival consiste sucintamente numa série de oficinas, coordenadas 
por um “pivot”, que gere a relação entre o músico mais velho e os formandos. Para além das oficinas 
propriamente ditas, há espaço para a reunião de vários músicos, em momentos informais, bailes 
nocturnos, actividades paralelas, etc.

Por aqui também podemos entrever a relação que estes fenómenos têm, portanto, com outros contextos 
sociais, para lá das simples práticas musicais e dos seus discursos. 

Estão em campo exercícios de reflexividade característicos da modernidade144, discursos emitidos 
a partir da comunidade das ciências sociais e práticas importadas e aprendidas em contextos 
internacionais145.

A criação de um evento desta natureza, inspirado num festival semelhante em França porta em si 
as marcas de uma globalização em curso, em que as grandes tendências mundiais e europeias 
influenciam os processos de reinvenção identitária local – que desse modo se torna supralocal e 
até, se procura propagar e divulgar para fora do espaço em que acontece: a presença de registos 
activamente criados a partir de várias edições e posteriormente publicados na Internet146 e outros 
media, são uma prova disso.

Outro factor de peso na orientação desses movimentos é a pura e simples obtenção de recursos e o seu 
condicionamento através dos financiamentos disponíveis. Sobretudo desde que a UNESCO oficializou 
o seu programa para a preservação do Património Imaterial, que o uso desta expressão se multiplicou, 
como se multiplicaram as candidaturas a programas internacionais de financiamento para projectos 
culturais. Inevitavelmente, são desenvolvidos com mais recursos, peso e visibilidade os projectos 
orientados de acordo com esse tema.

À maneira de Geertz: 
uma (brevíssima) descrição densa
Tendo frequentado as várias edições deste evento, cabe-me talvez fazer uma breve descrição deste 
festival, mesmo que de forma superficial e imperfeita, para enquadrar melhor o contexto em que este 
acontece, como se desenrola e o impacto junto de quem o frequenta.

A edição que descrevo teve lugar em 2007, de 28 de Abril a 1 de Maio, em Évora, onde estive presente. 
O espaço Celeiros (os antigos Celeiros da EPAC, hoje desactivados e reconvertidos em espaços 
usados pelas associações culturais de Évora147), foram o cenário das oficinas dos vários instrumentos 
seleccionados para a edição desse ano.

142 A narração desse processo é mesmo contada em primeira mão, por um dos intervenientes, no site da internet 
que alojou a divulgação da primeira edição (ver Anexos, Pp 28 – 30).

143 Em www.deboucheaoreille.org
144 De acordo com a definição de Giddens (Giddens, 2005: 1).
145 A Associação Pédexumbo exibe de forma visível a influência desses modelos, como se pode verificar na des-

crição do festival Andanças, no seu sítio da internet (ver Anexos, pág. 26).
146 Disponíveis em www.gaitadefoles.pt/tocardeouvido/
147 Mais uma marca da progressiva “desruralização” do país e reconversão do património público para outros 

fins.
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Ao longo de várias salas estavam distribuídas as várias oficinas de aprendizagem de instrumentos, que 
tinham lugar duas vezes por dia, de manhã e de tarde, juntando tocadores mais velhos, com jovens 
músicos maioritariamente urbanos. 

Os instrumentos seleccionados para essa edição eram a Concertina (com o tocador Manuel Gomes 
Vale, de Arcos de Valdevez e o pivot Artur Fernandes, de Águeda); Gaita-de-fole (com Joaquim Pereira 
“Carriço”, da Mealhada e o pivot Pablo Carpinteiro, de Santiago de Compostela, Galiza); Viola Campaniça 
(com Manuel Bento e o pivot Pedro Mestre, de Castro Verde); Rabeca Chuleira (Bernardo Ribeiro, 
Póvoa e o pivot Manuel Rocha, de Coimbra); Flauta Travessa (com Joaquim Torres, de Cantanhede 
e os pivots, Gil Nave e Paulo Pereira, de Évora) e ainda Flauta de Tamborileiro, com o tocador da 
Extremadura espanhola, Santiago Bejar.

Ainda, na categoria de “instrumento convidado” tínhamos o músico brasileiro, Fernando Deghi (Violão, 
Viola Caipira).

Em cada oficina era evidente o entusiasmo dos participantes na atenção que davam às prelecções 
dos diversos tocadores; nalguns casos, estes mostravam mesmo uma certa reverência por eles, o 
que parece demonstrar uma certa sacralização das práticas musicais populares - e os tocadores, 
“representantes” de algo “autêntico”. Esta parecia ser, de resto, uma convicção recorrente, senão entre 
os organizadores, pelo menos nos alunos inscritos nas oficinas (e terá funcionado como o principal 
factor de atracção).

Devido à proximidade das oficinas, era possível ouvir, para quem passava, a mistura dos vários 
sons provenientes de cada uma. Aos sons emitidos pelos “mestres” sucediam-se outros bem menos 
coordenados e afinados dos “aprendizes”, até ganharem a pouco e pouco alguma coerência. As oficinas 
eram interrompidas frequentemente por histórias dos tocadores e relatos ligados às memórias das suas 
vivências musicais, como aprenderam a tocar, quando, com que instrumentos e músicos. Tudo isso 
era relatado com entusiasmo pelos tocadores (e mesmo incentivado pelos pivots e alunos) e não raras 
vezes, era possível ouvir sonoras gargalhadas entrecortadas pelo som dos instrumentos.

A proximidade das oficinas entre si e a disposição informal dos presentes nas salas era intencional; 
o principal objectivo do encontro, para além da transmissão das práticas musicais, era também o de 
propiciar o contacto entre tocadores de diferentes instrumentos, bem como o de enquadrá-los nos 
percursos dos tocadores, apelando à sua memória para relatar os contextos “antigos” dessas práticas. 

O que reportava os participantes à elaboração de uma espécie de “memória colectiva da ruralidade”, 
reforçando a construção de uma série de pressupostos sobre esse universo, enfim – a construção de 
uma alteridade (Kirshenblatt-Gimblett, 1995: 370), de tempo e lugar, num fim-de-semana prolongado 
em Évora, longe da rotina habitual148.

Não raras vezes, alguns tocadores referiam a dureza das condições de vida da sua juventude, fazendo-
as contrastar com as condições disponíveis actualmente, para alertar os músicos aprendizes para o 
relativo conforto de que estes dispunham.

Parece-nos que isso, paradoxalmente, reforçava a admiração dos aprendizes pelos tocadores, enquanto 
desfazia mitos românticos sobre a ruralidade – acentuando, no entanto, a construção de uma imagem 
de estoicismo dos músicos rurais face à adversidade – o que reforçava, por seu turno, a relação de 
reverência para com estes.

De todos os instrumentos, a oficina de Gaita-de-fole era a mais popular, com 16 participantes (quase 
todos oriundos de escolas de Gaita-de-fole da Área Metropolitana de Lisboa), o que perfazia a quase 
totalidade de participantes de todas as outras oficinas (com uma média de 3 a 5 pessoas por cada). 
O que é um sinal óbvio da grande popularidade que este instrumento conheceu a partir dos anos 90 
do Século XX, muito por força dos mercados discográficos da “World Music” e da sua expansão em 
Portugal.

Um episódio curioso demonstra bem o ambiente vivido durante todo o evento; o músico Artur Fernandes, 
tocador de acordeão diatónico, passava diante da porta da oficina de Gaita-de-fole, onde os alunos e 
tocador aprendiam uma peça, intitulada “Malhão de Águeda”. Ao ouvir este tema, entrou na oficina 
exclamando: “Eu conheço essa música! Foi o meu pai que a compôs!” - e sorrindo de satisfação, foi 
buscar a concertina, para tocar uma versão ligeiramente diferente, com os restantes músicos.

Este episódio causou alguma confusão na dita oficina, por uma razão interessante: alguns músicos 
ficaram curiosos pelo facto de uma música que tomavam como “tradicional” e relativamente “antiga” 

148 Uma alteridade não só no espaço, como também nos aspectos simbólicos: os participantes são convidados 
a viajar, no seu imaginário, para os espaços e contextos rurais das práticas musicais que vão aprender. Nessa 
perspectiva, e no limiar do exagero, os Tocadores surgem quase como músicos-fetiche, pertencentes a eras 
passadas; os seus instrumentos e práticas, como objectos museográficos...
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(tipicamente, com autoria misteriosa e sem datação possível), ser afinal datável e não tão antiga quanto 
aparentava, com um autor bem definido, a apenas uma ou duas gerações de distância. A juntar a isto, 
somava-se o facto de a respectiva partitura ter sido transcrita previamente à realização do evento e 
estar disponível com várias cópias no espaço da oficina, para comodidade dos alunos.

A destruição de mitos e pressupostos sobre a música “tradicional” era talvez a consequência mais visível 
das conversas e reacções das pessoas que frequentavam este evento pela primeira vez – também 
como consequência das palestras e debates que lá se realizavam sobre estes temas.

Alguns dos momentos mais importantes deste evento eram os bailes nocturnos, realizados durante toda 
a noite, após o jantar. Aí promoviam-se bailes informais, com os músicos, aprendizes, pivots e tocadores 
a tocar de forma não planeada, executando repertório alternadamente ou em conjunto. De notar que um 
grande número de pessoas que dançava os repertórios aí tocados eram os inscritos no evento, na sua 
grande maioria, jovens de origem urbana, com pouco mais de vinte anos. Não raras vezes, ouviam-se 
confidências dos tocadores mais velhos, a quem estes momentos evocavam os bailes de antigamente, da 
sua juventude. Alguns mostravam surpresa pela vitalidade e popularidade de tal prática, caída em desuso, 
na sua perspectiva. O espaço do baile era também o local onde os aprendizes tentavam pôr em prática os 
repertórios que tinham trabalhado durante o dia ou onde estes tocavam os seus temas favoritos.

Como nota curiosa e como marca de uma globalização em curso, refira-se o facto de se realizarem, 
por vezes, dois bailes em simultâneo, de forma não planeada: no terreiro exterior, os repertórios eram 
maioritariamente “Portugueses” (Viras, Chulas, Passeados, etc.), enquanto que no interior do edifício, 
algumas pessoas dançavam Mazurka, Bourrée, Andro, Chapeloise e outras danças de inspiração Francesa, 
mais de acordo com a sua preferência – estes eram até, objecto de críticas, por recorrerem a danças já 
muito habituais nos bailes de danças europeias realizados um pouco por todo o país, e por esse motivo, 
não “estarem a aproveitar o Tocar de Ouvido”, tido como um espaço de contra-corrente e alternativo a essa 
massificação. Nesse sentido, este era encarado como um espaço excepcional, que permitia desenvolver 
repertórios habitualmente esquecidos ou ignorados no movimento de revivificação das danças que se 
expandiu em força nas principais cidades de Portugal nos últimos 10 anos. Mas a génese, ou pelo menos, 
a influência francesa deste movimento, ficou bem patente na presença de dois bailes lado a lado.

Pouco antes dos bailes realizavam-se pequenos recitais, com a presença dos tocadores, pivots e 
aprendizes, para que cada oficina específica pudesse demonstrar o trabalho feito durante o dia. Ao 
longo das várias noites ainda houve oportunidade para concertos, estes mais formais, com a audição 
dos músicos populares aí presentes, num pequeno palco, no interior do edifício, em frente a um plateia 
atenta e reverente. Esse sim, era um claríssimo espaço e momento de sacralização da “cultura popular”, 
posta em cena como referente identitário, artístico e estético.

Outro aspecto importante deste evento, prende-se com a selecção dos instrumentos das oficinas; quase 
todos foram seleccionados com base na sua ligação com o que se pretende que sejam práticas musicais 
“portuguesas”, mais ou menos representativas do continuum do território nacional: Gaita-de-fole e Flauta 
travessa na Beira Litoral, Concertina e Rabeca Chuleira no Minho, Viola Campaniça no Alentejo – no ano 
anterior, na edição de 2006, por exemplo, inclui-se a presença da Viola da Terra, de São Miguel, como 
que para completar a visão do que são as práticas musicais do território nacional – mesmo insular.

Na edição de 2007, todavia, estavam também incluídos instrumentos que aparentemente não se 
incluíam neste modelo: os cordofones do Brasil e a flauta de tamborileiro da Extremadura espanhola. 
E no entanto, também eles participam talvez na construção de uma identidade musical portuguesa, 
como se verá adiante. A flauta de tamborileiro de origem espanhola terá sido escolhida por duas razões: 
primeiro, porque graças a um acordo conseguido com a associação Santiago Bejar, da Extremadura, 
o evento pôde aceder a um fundo de financiamento da União Europeia, que financia iniciativas 
culturais entre regiões fronteiriças de países membros (neste caso, Alentejo e Extremadura, através do 
programa INTERREG), em segundo lugar, porque a organização queria reabilitar o instrumento Flauta 
de Tamborileiro, por saber que até aos anos 70, a sua prática era habitual no Alentejo (sobretudo nas 
zonas fronteiriças149), mas nesta altura não havia tocadores habilitados para ensinar, por se ter perdido a 
sua prática – daí a introdução de músicos espanhóis experientes, para retomar a prática do instrumento 
(muito embora com repertórios e instrumentos diferentes do contexto original evocado).

É claramente um exemplo de uma tentativa de revivificação de práticas musicais, estimulada por um 
exercício de reflexividade, difusão de conhecimentos académicos sobre práticas musicais para dentro 
da cultura popular e estímulos externos ao seu financiamento por parte de organizações transnacionais 
– tudo isto alicerçado num claríssimo discurso identitário baseado na recuperação de práticas musicais 
“portuguesas”.

149 (Veiga de Oliveira; 2000: Pp 128 - 132); a este propósito, veja-se um texto promocional da Pédexumbo sobre 
o lançamento de um sítio na internet sobre a flauta de tamborileiro no Alentejo, onde a intenção revivifica-
dora é evidente (ver Anexos, pág 39).
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Algumas reflexões sobre uma etnicidade 
musical portuguesa no “Tocar de Ouvido”
Algures no discurso propagado pelos organizadores deste evento, bem como no público que o 
frequenta e que nele participa, podemos observar a presença de uma noção difusa do que poderíamos 
chamar uma etnicidade150 musical portuguesa, presente de forma subtil na escolha dos instrumentos 
das oficinas. 

Na edição de 2008, por exemplo, está prevista a participação de Zé Gomes, músico brasileiro de Rabeca, 
oriundo de São Paulo e de Julinho da Concertina, músico cabo-verdiano emigrado em Portugal, tocador 
de acordeão diatónico.

O privilegiar de músicos e instrumentos entendidos como portugueses ou “lusófonos”, pertencentes 
a uma comunidade internacional percebida eventualmente como musical e linguisticamente próxima 
(não apenas musicalmente, portanto...), reveste o “Tocar de Ouvido” de um discurso etnicizante, que 
reproduz e reforça algumas noções de pertença identitária das práticas musicais nele incluídas – 
sobretudo porque se privilegia a relação histórica de Portugal com os espaços e descendentes da 
colonização portuguesa no mundo.

Mas é o “Tocar de Ouvido” um evento nacionalista, que serve propósitos políticos e é frequentado por 
pessoas mobilizadas e aglutinadas em torno desses ideais? Será a música, neste caso, usada como 
meio mobilizador para servir outros fins acessórios? 

Não necessariamente. Parece-nos até que o processo ocorre de forma inversa: neste caso, é a evocação 
de uma identidade nacional ou local que é usada para servir propósitos musicais - ainda que exista uma 
influência mútua, marcada pela indissociabilidade entre identidade e práticas musicais, neste contexto.

Porquê falar então na construção de uma “etnicidade”, para descrever estes fenómenos? 

Em primeiro lugar, analisemos o conceito de etnicidade com cuidado. Este é problemático e pode 
revestir-se de múltiplos significados, dependendo do autor ou contexto em que é referido. Neste 
contexto, talvez se adeque uma definição mais próxima da apontada por Anthony Smith, no sentido de 
Ethnie: “The ethnie can be defined as a human group whose members share common myths of origin 
and descent, historical memories, cultural patterns and values, association with a particular territory, and 
a sense of solidarity, at least among the elites” (Smith, 1994: 709). Este conceito é todavia, demasiado 
determinista e pressupõe um relativo grau de homogeneidade entre os membros auto-identificados 
como pertencentes a um grupo étnico.

Quando nos referimos a uma “etnicidade” ou “discurso etnicizante” verificado nas oficinas e nos 
espaços físicos e simbólicos do “Tocar de Ouvido”, queremos atribuir-lhe uma qualidade não 
determinada, em construção, num sentido próximo de uma “comunidade imaginada” (Anderson, 1993), 
cujas características citadas por Smith (território, mitos de origem, memórias, etc.) são imaginadas e 
invocadas para a mobilização social (Smith, 1994: 723). Nesse sentido, “etnicidade” terá aqui o valor 
de uma construção, de uma forma de organização social imaginada, mas sobretudo, de um processo 
dinâmico e interactuante.

O estudo das identidades locais e nacionais tem sido um tema central nas ciências sociais, mas é 
sobretudo em análises históricas do percurso do conceito de estado-nação que se tem abordado 
com mais frequência a temática das identidades nacionais ou regionais, sobretudo quando estão 
relacionadas com os discursos em torno das práticas musicais (Anderson, 1993; Stokes, 1994). Uma 
primeira definição do conceito de nação ou identidade nacional no contexto ocidental é assim proposto 
por Anthony Smith: “Ela é antes de mais, uma concepção predominantemente espacial ou territorial. 
Segundo este ponto de vista, as nações devem possuir territórios compactos e bem definidos. Povo 
e território devem pertencer um ao outro…” (Smith, 1997: 23). Na construção de uma unidade política 
e territorial também participa a noção de partilha de história, mitos, símbolos e tradições comuns: 
“Finalmente, a igualdade legal dos membros de uma comunidade política dentro da sua terra natal 
demarcada deveria indicar uma quantidade de valores e tradições comuns entre a população ou pelo 
menos, da sua comunidade “central”. Por outras palavras, as nações devem ter uma medida de cultura 
comum e de ideologia cívica, um conjunto de critérios e aspirações, sentimentos e ideias, que unam a 
população na sua terra natal (…) Território histórico, comunidade político-legal, igualdade político-legal 
e cultura cívica comuns: são estas as componentes do modelo ocidental de nação.” (Smith, 1997: 24, 
25). É sobretudo este modelo de nação que tem dominado a história recente das organizações políticas 
europeias e esta definição constitui um ponto de partida para o estudo da construção das identidades 
nacionais e fenómenos resultantes – pois apesar de tudo, os conceitos de nação, nacionalismo ou 

150 De acordo com uma definição próxima da apontada por Martin Stokes, embora esta não se mostre totalmen-
te aplicável a este contexto (Stokes, Martin; 1994: 6).
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identidade nacional são difíceis de definir e têm contornos imprecisos (Anderson, 1993: 3). Anderson 
estabelece uma dimensão simbólica e evocativa para a constituição das identidades nacionais, quando 
propõe o conceito de “comunidade imaginada”, algo particularmente importante para a reflexão sobre 
as dinâmicas sociais observadas neste contexto. As comunidades nacionais são imaginadas porque os 
seus membros raramente se conhecem mutuamente de forma directa, e no entanto, todos reproduzem 
um discurso de pertença e integração, de communitas, no sentido turneriano, de uma “deep horizontal 
comradeship” (Anderson in Guibernau, 1997: 44), sem que para isso ocorra necessariamente uma 
confirmação empírica desse facto. 

Poderíamos especular, por exemplo, se a presença no “Tocar de Ouvido” de músicos brasileiros e cabo-
verdianos convidados, a par com músicos portugueses, não se deverá à propagação maciça de uma 
mitologia identitária portuguesa, rememoradora do passado imperial, ainda muito presente nos Media 
e transmitida desse modo à população portuguesa? Vejamos este parágrafo sobre o músico brasileiro 
Fernando Deghi, convidado da edição de 2007, extraído do sítio do evento: “Em 2007, o Tocar de 
Ouvido estendeu essa atitude cosmopolita ao “grande irmão” do outro lado do Atlântico, o Brasil, com 
a presença do músico Fernando Deghi. Através dele, ouviram-se os ecos da cultura portuguesa no 
Brasil, expressa nos sons familiares dos cordofones que foram para lá levados, combinados com outros 
sons de tantas culturas e enriquecidos com novas formas de fazer música. Uma iniciativa que se prevê 
continuar em futuras edições, estendendo-se a outros países lusófonos.” (Em http://gaitadefoles.net/
tocardeouvido/2007/default.htm, consulta a 15 de Abril de 2008).

As identidades nacionais constituem portanto um fenómeno complexo, multifacetado e difícil de 
classificar de forma universal e categórica, mas com efeitos bastante visíveis e bem pouco imaginários, 
nas estruturas políticas e económicas das populações – e também nas suas práticas musicais, como se 
vê. Aliás, estes conceitos, incluindo o vocabulário e conceitos da História enquanto disciplina científica, 
penetram na cultura popular e fornecem linhas de orientação para a construção de uma mitologia 
histórica popular das identidades musicais (em particular, as relacionadas com a suposta antiguidade e 
autenticidade das práticas rurais como referente último de uma identidade nacional).

Os movimentos de folclorização associados à mobilização política e identitária de vários povos têm 
merecido a atenção de numerosos autores e a literatura sobre estes fenómenos é relativamente abundante 
(Chapman, 1992; Castelo-Branco, 1992; MacDonald, 1997; Anderson, 1993); esses movimentos são 
criados e reproduzidos dentro de um discurso tendencialmente igualitário e homogeneizador, com dois 
movimentos simultâneos de diferenciação e aglutinação: por um lado, a comunidade assim expressa 
diferencia-se de outras, por outro, a assunção dessa diferença pressupõe um discurso de homogeneização 
interna dos seus membros, como partilhando da mesma cultura, tradições e solidariedade colectiva: 
podemos observar fenómenos semelhantes na diferenciação entre comunidades rurais e urbanas, com 
ambas a construírem as suas identidades (e as do outro), por oposição. Mais importante ainda, com 
as comunidades a procurar definir-se a partir de contributos exteriores, num exercício de reflexividade 
distorcida: no “Tocar de Ouvido”, os tocadores rurais reproduzem as práticas musicais que eles julgam 
corresponder às expectativas do público (e não necessariamente aquelas que eles gostam mais ou 
tocam com mais frequência). Na oficina de Gaita-de-fole, por exemplo, o pivot estimulava o gaiteiro 
Joaquim Carriço para tocar os temas “mais antigos”, como os associados aos bailes, Alvoradas, etc. 
Mas quando num contexto informal, o gaiteiro tocava alguns temas da indústria da música popular de 
massas151 e mesmo alguns Fados popularizados pelos Media. De um lado e de outro confrontamo-nos 
com desfasamentos de expectativas identitárias e respectivos reajustes.

Nesse sentido, vamos ao encontro da proposta de Eriksen (Eriksen in Guibernau, 1997: 39), que aponta 
a “etnicidade” como uma classificação relacional de um grupo humano face a outros, em vez de uma 
característica estática ou perdurável de um grupo. Essa definição contém a chave para reflectir sobre os 
processos de construção de identidade com propósitos instrumentais. De facto, uma análise que comporte 
essa perspectiva, poderá operacionalizar mais facilmente os conceitos implicados nos fenómenos de 
invenção de tradições, enquanto tentativas de diferenciação ou assimilação de um grupo face a outro.

A construção de identidades nacionais como a que pode ser percebida no “Tocar de Ouvido”, não é, 
todavia, um processo isolado ou totalizante e está intimamente associado à construção de identidades 
pessoais, locais ou regionais, de forma sobreposta e interactuante. A melhor forma de colocar esta 
questão não será portanto a de colocar as possíveis identidades como um repertório de opções pré-
existentes disponíveis para os agentes, mas como um processo de identificação – livre, subjectivo e 
variável de indivíduo para indivíduo. E é precisamente aí que reside a força do “Tocar de Ouvido”, como 
processo de aprendizagem e reforço destas noções, através da performance152. 

151 O que alguns media populares designaram de forma generalista e abusiva como “Pimba”...
152 A propósito, Schechner dá-nos uma excelente demonstração de como a performance ritualizada reconstrói e refo-

rça de forma dinâmica as representações e práticas dos agentes (Schechner in Ingold, Tim; 1994: Pp 642, 643).
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“Aprender fazendo”, como mote do “Tocar de Ouvido”, não se aplica, apenas, portanto, às práticas 
musicais: através das conversas, palestras, oficinas, bailes e diálogos entre diferentes músicos 
estabelecem-se categorias identitárias sobre a música, por comparação e oposição – um processo 
subtil e poucas vezes percebido de forma consciente pelos agentes.

Observemos um exemplo; na oficina de Gaita-de-fole, que observei com mais atenção, por a ter 
frequentado durante mais tempo, uma das pessoas inscritas, um jovem proveniente da Beira Litoral, 
assinalou o facto de que se inscreveu na oficina, porque “a Gaita-de-fole é tradicional da minha terra, já 
o meu tio tocava e é um instrumento nosso” [português] - o que lhe valeu alguns sorrisos de aprovação 
de outros aprendizes.

É precisamente essa a importância do “Tocar de Ouvido” para a compreensão destes fenómenos, 
enquanto palco onde se desenrolam os processos de aprendizagem musical, mas também, em 
simultâneo, os processos de aprendizagem de identidades associadas às práticas musicais. É 
sobretudo necessário ter em conta que uma grande parte da população implicada no revivalismo de 
práticas musicais rurais (sobretudo os frequentadores e organizadores do “Tocar de Ouvido”) é de 
origem urbana e terá assimilado à priori nos seus sistemas de classificação e aparelhos cognitivos os 
conceitos de nação, etnia e “cultura nacional”, bem como os mecanismos de valorização do mundo rural 
enquanto recurso mítico-histórico ou a sacralização do saber científico, hoje legitimador de autoridade 
no seio dessas populações. A propósito da sacralização do saber científico, este aspecto, enquanto 
mecanismo legitimador, está presente de forma discreta (ou nem por isso), neste evento.

Sobre o papel do “Pivot”: a legitimação pela 
erudição musical
Atentemos ao papel do “pivot” presente em cada uma das oficinas. 

Os “pivots” eram, por norma, músicos escolarizados que integravam na sua prática habitual repertórios 
e instrumentos semelhantes aos usados pelos “Tocadores” (os músicos não escolarizados, em torno 
dos quais orbitam as oficinas, como “detentores do saber” a transmitir).

A figura do “pivot” é usada para fazer a “tradução” de alguns aspectos técnicos da prática musical dos 
tocadores, para facilitar a sua transmissão aos músicos aprendizes inscritos nas oficinas, previamente 
escolarizados musicalmente, em maior ou menor medida.

Mas há outro aspecto que embora não seja enunciado de forma clara, parece visível imediatamente 
abaixo da superfície desta prática – o da legitimação “erudita”, “técnica” ou “científica” (é dizer, racional) 
do saber. A presença do Pivot destina-se, talvez, a assegurar aos músicos inscritos a legitimidade 
das práticas musicais “populares”, como que a garantir uma aura de prestígio ou validação científica 
dos conteúdos das oficinas, por um especialista com formação técnica “validada” formalmente por 
instituições académicas cujo ensino musical é estruturado de forma racional (e mais importante ainda, 
para os aspectos simbólicos de legitimação que queremos realçar, o domínio da escrita musical – forma 
por excelência da racionalização do acto musical e da construção de uma imagem de “erudição”).

Portanto, nesta oficinas conjugam-se dois elementos que se complementam para estabelecer um 
poderoso processo de legitimação simbólica das práticas musicais aí ensaiadas: em primeiro lugar, os 
Tocadores, como fontes originais do conhecimento “tradicional”, legitimados pela sua proximidade com 
os contextos evocados, corporificando a ancestralidade mítica das suas práticas “autênticas”, ligadas 
ao passado rural.

Em segundo lugar, os pivots, que mais do que simples mediadores do processo, afirmam a legitimidade 
das formas musicais, através da sua racionalização (a escrita musical, a racionalização e quantificação 
dos sons e da sua relação matemática, presente no uso do sistema musical ocidental moderno) e 
consequente adopção de uma aura de saber científico-técnico protagonizado por especialistas 
revestidos de autoridade.

A propósito da legitimação histórica da “autenticidade” e “antiguidade” das práticas musicais dos Tocadores, 
atentemos ao conceito de “tradição inventada”, proposto por Hobsbawm (Hobsbawm, 1984: 9): “Por tradição 
inventada entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou abertamente 
aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento 
através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado. Aliás, sempre 
que possível tenta estabelecer-se uma continuidade histórica com um passado apropriado.” É esta noção de 
continuidade histórica com um passado que está presente nas representações dos frequentadores do “Tocar 
de Ouvido”, sobre a antiguidade dos Tocadores. Posto de forma simples, a união da legitimação “histórica” 
dos Tocadores, com a legitimação “erudita” dos Pivots, gera um corpus poderoso de representações sobre as 
práticas musicais, inculcado de forma dinâmica durante estes processos.
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E todavia, je suis pas monsieur tout-le-monde...
E todavia, a realidade não é tão simples, nem tão compartimentada. O caso da oficina de Flauta 
Travessa (ver Anexos: Pág. 44), constituía uma excepção a esta regra, que colocou alguns desafios de 
classificação aos frequentadores do evento.

O Tocador dessa oficina, Joaquim Torres, natural da Mealhada, era um músico com uma idade algo 
avançada (nasceu em 1930) - avançada o suficiente para ser considerado um Tocador, diríamos - a 
legitimação dos Tocadores em função da sua idade avançada é um reflexo curioso dos mecanismos 
de classificação observados entre os utentes das oficinas: se não eram velhos o suficiente, era difícil 
encará-los como detentores de saberes antigos. Mas isso está relacionado com outro tipo de identidade, 
desta vez, geracional.

O senhor Joaquim Torres era um exímio tocador de flautas travessas, que ele construía sozinho a partir 
de materiais caseiros (canas, metais, plástico), com a adição curiosa de um suporte tubular para a boca, 
inventado por si, colocado acima do buraco onde habitualmente se sopra – o que dispensava o uso do 
lábio inferior como bisel, como é habitual nestes aerofones.

Isso dava-lhe uma relativa aura de autenticidade... que foi completamente destruída, para estupefacção dos 
aprendizes, quando este começou a ensinar os repertórios citando os nomes das notas para cada melodia 
e comparando a tonalidade e escalas de cada modelo de flauta. Apesar de viver num meio rural, na periferia 
de algumas concentrações urbanas de Cantanhede, Joaquim Torres teve alguma instrução musical formal 
e chegou mesmo a frequentar algumas bandas filarmónicas, como tocador de flauta travessa.

Este facto contradizia todos os pressupostos sobre os Tocadores, enquanto músicos sem instrução 
formal e confinados a espaços rurais “intocados” e “puros”. 

Foi sobretudo no contexto dessa oficina e graças às reações dos aprendizes, que pude observar a força 
dos estereótipos e das representações sobre os músicos de origem rural construídas pelos aprendizes. 
Tanto, que os pivots designados para essa oficina, Gil Nave e Paulo Pereira, ambos membros de grupos 
urbanos de recriação, viram completamente esvaziada a sua função e limitaram-se a apoiar o trabalho 
pedagógico de Joaquim Torres – e a fruir muito mais livremente da música que aí se fazia.

Neste caso concreto, o tocador Joaquim Torres combinava vários factores simbólicos de legitimação: 
origem rural, antiguidade e escolarização musical, todos em simultâneo.

Deste modo, é-nos dada a possibilidade de ver em acção os mecanismos poderosos de reprodução de 
representações e práticas que se escondem por trás dos processos de construção identitária ou (re)
invenção de tradições, enquanto práticas legitimadas pela sua aparente antiguidade, combinadas com 
a autoridade de racionalizações reflexivas sobre as mesmas (protagonizadas por “especialistas”, seja 
qual for a sua forma de legitimação).

Da Modernidade: Ciência e Reflexividade, 
Militância, Resistência e Ecologia
O “Tocar de Ouvido” é, por excelência, um espaço onde podemos perceber com nitidez a infiltração 
dos discursos científicos na cultura popular – ainda que por vezes, de forma incompleta, tergiversada e 
superficial, o que anula o seu carácter racional e plenamente cientifico no verdadeiro sentido do termo. 
Dir-se-ia antes, que uma aparência de cientificidade reveste alguns discursos produzidos pelos agentes 
desse contexto.

Durante toda a edição do evento, para além das oficinas conduzidas por especialistas, tinham lugar 
palestras sobre as práticas musicais populares, conduzidas por académicos. No segundo dia do evento, 
teve mesmo lugar uma palestra de António Tilly (Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de 
Lisboa), sobre “Estudos de Música Popular”, com uma audiência interessada e participativa, que assim 
tomava conhecimento das “últimas tendências” do meio académico. A procura de uma ligação com a 
academia por parte da organização era evidente.

Mas é nos discursos “conservacionistas” na promoção do evento (ver Anexos, pág. 31) e nas 
preocupações dos seus organizadores, que podemos perceber a infiltração de alguns discursos 
emanados de fora para dentro dos contextos musicais.

A preocupação em preservar instrumentos e práticas em risco de desaparição (o que de resto, constitui 
uma das prioridades do evento) e o ênfase dado à preservação da diversidade de práticas musicais 
minoritárias ou ligadas ao espaço rural, contra a homogeneização trazida por uma globalização em 
curso, com todo o peso da indústria musical (na construção de instrumentos, consumo de géneros e 
suportes musicais, etc), dá a este evento um carácter político, de militância e resistência.
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O carácter algo missionário ou militante do “Tocar de Ouvido” verifica-se na produção de discursos 
sobre o evento, bem como na importância da divulgação posterior de registos produzidos durante a 
sua realização – registos distribuídos e divulgados pela organização, que deste modo procura levar os 
materiais resultantes para o grande público, numa tentativa clara de divulgar as práticas musicais desse 
universo. 

Dir-se-ia que o “Tocar de Ouvido” surge como um evento centrípeto, com intenções centrífugas: as 
experiências musicais são para lá levadas, desconstruídas, reelaboradas e mais tarde são propagadas 
para fora, como exemplos de novos modelos para as práticas musicais populares.

Mas sobretudo, pode perceber-se um discurso decalcado das ciências naturais, que põe em prática 
preocupações ecológicas, relacionadas com a defesa de uma eventual “biodiversidade”153 musical e 
sustentabilidade – dos tocadores, repertórios e instrumentos “em extinção”, pertencentes ao espaço 
rural (ver esboço do projecto do evento para a edição de 2008, em Anexos, pág: 53). 

Ou seja; os discursos científicos (sobretudo os emanados das Ciências Sociais), introduzem-se na 
cultura popular, que reproduz os seus aspectos mais fáceis de apreender e que depois os aplica, de 
forma menos rigorosa, nas suas representações e práticas – eventos como este vão reforçar a sua 
assimilação por parte de outros agentes; no terreno e nos media, nas relações interpessoais, nas 
performances, etc. Sobre esse aspecto, podemos citar a contribuição de Giddens para a compreensão 
destes fenómenos, típicos do que ele designa por Modernidade, quando este afirma: “A relação entre 
a sociologia e o seu objecto – as acções dos seres humanos nas condições da modernidade – tem de 
ser entendida, em vez disso, em termos de “dupla hermenêutica”. O desenvolvimento do conhecimento 
sociológico é parasita relativamente aos conceitos do comum dos agentes; por outro lado, as noções 
forjadas nas metalinguagens das ciências sociais reentram regularmente no universo das acções para 
cuja descrição ou explicação haviam sido inicialmente formuladas.” (Giddens, 2005: 11).

Não deixa de ser irónico que se substituirmos “sociologia” por “etnomusicologia” e “agentes” por 
“músicos”, notaríamos a aplicabilidade quase perfeita da teoria de Giddens ao contexto do Tocar de 
Ouvido; de facto, muitos dos tocadores frequentadores desse evento lêem com frequência ou têm 
acesso a estudos sobre as suas práticas, provenientes da academia – com as consequências sobre os 
mecanismos de legitimação “científica”das práticas musicais, que apontámos acima. Um exemplo disso 
é a substituição lenta, mas visível da expressão “tradição”, por “prática”, para designar os repertórios 
performativos.

Aliás, o autor que escreve estas mesmas linhas é um exemplo flagrante desse processo, enquanto 
músico, agente e académico que propõe exercícios reflexivos sobre a sua própria experiência.

Afirma Pereira, Benjamim: 
“O Futuro? Não Tenham Medo do Futuro!”
O “Tocar de Ouvido” – Encontro de Tocadores é, como observámos de forma muito fugaz, um contexto 
repleto de significações e estratégias diversas de muitos agentes implicados na revivificação de práticas 
musicais. As generalizações foram inevitáveis, na falta de espaço e de tempo para aprofundar em 
detalhe a observação desta realidade, sem possibilidade de fazer entrevistas, registos, ou participar de 
forma atenta e presente em todos os aspectos que rodeiam este fenómeno.

Este evento tem consequências nas práticas musicais que lhe sucedem, mesmo fora do período de 
tempo e espaço em que ocorre. Muitos músicos que frequentam o evento reproduzem os repertórios 
aprendidos, continuam a gerir redes de sociabilização criadas durante esse período, criam novos 
materiais sonoros, registos audiográficos e videográficos, que são colocados à disposição nos meios 
de comunicação de massas – sobretudo na Rede. Enfim, as consequências são visíveis e profundas 
e não necessariamente com conotações negativas ou positivas. De forma muito prosaica - são aquilo 
que são: resultado da acção dos agentes, das suas convicções, percursos, representações e práticas.

Portanto, o “Tocar de Ouvido” surge não apenas como um evento musical, mas como um espaço de 
produção de discursos, orientados para fora, que procuram influenciar as representações sobre as 
práticas musicais.

Há outro aspecto que é muito importante e que talvez não tenha sido devidamente realçado ao longo de 
todo o trabalho (visto que queríamos enfatizar outros aspectos menos óbvios deste contexto): a fruição 
musical. Uma parte dos agentes implicados nestes processos, que frequenta estes eventos e se dedica à 
actividade musical, fá-lo sem motivações identitárias, políticas ou de militância activa de qualquer género. 

153 Um termo científico, característico da ecologia do final do Século XX, que entrou no vocabulário popular 
através dos Media e é agora amplamente usado.
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Fá-lo porque gosta, porque lhe agradam as convenções musicais e a prática de determinado 
instrumento, porque apela às suas convenções estéticas, por vezes, muito simplesmente, porque é 
agradável, porque é bonito, sem outra pretensão que não seja a fruição pura e simples do acto musical 
ou da interacção com outros seres humanos que isso lhes possibilita. Às vezes, no afã racional da 
actividade científica para encontrar explicações, causas, efeitos e motivações para a acção humana, 
é fácil esquecer as razões mais prosaicas e às vezes, as mais simples. Mas essas são, porventura, 
as mais difíceis de interpretar e as que colocam as questões mais difíceis, por estarem carregadas de 
subjectividade: há quem goste de fazer música... porque sim. 

“Mas porquê?” - perguntará o etnomusicólogo.
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Anexos
Descrição do festival Andanças, organizado pela Pédexumbo (As passagens a negrito são 
assinaladas por mim). http://www.pedexumbo.com/content/view/26/59/lang,pt/ (consulta em 
14/04/2008).

“O que é o Andanças?
Como começou
Programação
Como Participar
Espaços de Venda no Carvalhal (Feira de Artesanato)
Localização/Como chegar
Organização

O QUE É O ANDANÇAS?
O Andanças é um festival onde não se vem ver, vem-se fazer. 

Tendo por base a cultura participativa, o Andanças é um festival de dança e música popular de todo 
o mundo, onde a aprendizagem cultural é ilimitada e transborda para outras áreas, em que quem 
toca e quem dança se junta para formar um colectivo que é muito mais que a mera soma das partes.
Os participantes têm oportunidade de, durante uma semana única de partilha, descoberta, convívio, 
relação com o outro, aprender ou experimentar a dançar, jogar, tocar, construir instrumentos 
e brinquedos tradicionais, passear pela serra, de se aventurar em novos espaços com pessoas 
diferentes (ou não) das que encontram todos os dias.
É também motivo para a realização de um (re)encontro anual entre músicos e bailadores vindos 
de toda a Europa, para que possam partilhar o seu trabalho uns com os outros e com um público 
alargado. A preocupação é, cada vez mais, incentivar a troca cultural: “do festival para fora e de fora 
para o festival”, à qual se alia uma preocupação ecológica, mas também social, e que fará deste 
espaço comum um local mais rico para todos.

COMO COMEÇOU
O Festival Andanças surgiu da ideia de juntar a música e a dança, no sentido de conseguir recuperar 
o baile popular, de modo a torná-lo, de novo, em algo vivo. Inspirado em outros festivais que se 
realizam na Europa, como Le Grand Bal de L’Europe - Gennetines e St. Chartier (França), 
foi crescendo progressivamente. De forma sustentada, amadureceu, tornando-se diferente dos 
festivais que lhe deram origem e servindo de modelo a novos festivais, como é o caso das Danzas 
sin Fronteras, em Espanha.
Depois da primeira edição em Évora (1996-Teatro Garcia de Resende), onde o festival começou por 
contar com não mais que 300 participantes e durava apenas três dias, mudou-se para o Maciço da 
Gralheira, onde se realizaram duas edições na Fraguinha e, em 1999, o festival encontrou a morada que 
veio a tornar-se efectiva até aos dias de hoje: a aldeia de Carvalhais (Concelho de São Pedro do Sul).

PROGRAMAÇÃO
Durante o dia participa-se nas diversas oficinas de dança, música, artesanato, ou numa das 
actividades que levam à descoberta da Serra da Gralheira. À noite, baila-se.
As pessoas são convidadas a inventar o seu próprio programa, o seu próprio Andanças, dentro da 
diversidade que o caracteriza, criando uma experiência à medida de cada um.
O programa do Festival Andanças reflecte na sua essência os objectivos da associação, ao 
contemplar numerosas actividades que são propostas aos participantes com um carácter 
marcadamente formativo, mas trabalhadas de forma livre e descontraída.

Um dos textos mais reveladores da filosofia do Encontro de Tocadores, escrito por José Miguel 
Barros e publicado no sítio www.attambur.com (consulta em 15/04/2008). http://www.attambur.
com/Noticias/20022t/cronica_i_encontro_de_tocadores_tradicionais.htm

“Crónica
Os próximos compassos...
I Encontro de Tocadores Tradicionais
Nisa, dias 3, 4 e 5 de Maio de 2002
Foram três dias frenéticos em Nisa, cheios de músicos de várias gerações - uns ligados a 
importantes grupos musicais, outros ligados às associações e entidades que estudam e divulgam a 
música tradicional portuguesa. Nasceu mais de que uma ideia e a música saíu a ganhar. Foi a partir 
do Andanças do ano passado que, em animadas conversas, muitos se íam confrontando com um 
dilema: porque é que há tanta gente nova interessada nas músicas tradicionais e tão poucos sabem 
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realmente interpretar o nosso repertório e os nossos instrumentos? Aliás, essa dúvida já assaltava 
muitas pessoas, levando quase sempre a acesas lamentações por parte de muitos músicos, alguns 
deles com projectos fundamentais na nossa história musical recente. A conclusão era cada vez mais 
a mesma: há uma nova geração, que toca djembees, didjeridoos, darbukas, bouzukis, e tudo mais. 
Tudo mais, menos: adufes, campaniças, bombos, caixas...
A verdade a partir daí constatada, foi de que não existe uma verdade absoluta que explique isto. 
Mas é verdade, também, que as novas gerações assentaram no mundo des-regulamentado dos 
djembees - em contraposição ao outro lado cheio de regras: o dos adufes, das gaitas e dos bombos. 
Talvez seja o receio do raspanete “isso não se toca assim” que levasse muitos a ir por outros 
caminhos.
Um urbano, tocador de adufe, gaita ou cavaquinho acaba por ser detentor de um dos segredos mais 
bem guardados da história recente da música popular portuguesa. Este queixa-se que ninguém 
quer aprender e aqueles que querem aprender queixam-se que não há ninguém para ensinar. Entre 
queixas e lamentos, as tradições populares portuguesas, associadas aos instrumentos tradicionais 
portugueses, foram ficando esquecidas. Isto para não falar dos velhos tocadores, que haviam - 
muitas vezes - pendurado as suas braguesas, gaitas ou campaniças, cedendo espaço ao acordeão 
do rancho da aldeia, que acabava por domar a festa.
Um certo complexo cresceu e durou ao longo de vários anos. Todas as gerações vindouras, ao 
pegarem num instrumento tradicional português, não só não sabiam como é que se tocava, como 
também acabavam por ter receio de ofender as gravações do Giacometti ou do Ernesto Veiga de 
Oliveira, na sua pureza intacta - algo que o regime de Salazar já havia profanado e ridicularizado 
com alguns ranchos folclóricos, uniformizados estetica e musicalmente com as cores do regime.
Eis então que as percussões portuguesas ganharam uma adesão juvenil nunca antes vista, por 
mão de iniciativas como os Tocá Rufar - um projecto que também inspirou outras formações de 
caixas populares, bombos e timbalões. Na nossa história recente, surgiu também um especial 
interesse pela gaita de foles, que acaba por iniciar o levantamento deste cerco da inacessibilidade 
aos músicos e aos instrumentos portugueses. Neste caso, antes de se constituirem associações 
especificamente dedicadas às gaitas, já alguns tinham ido à vizinha Galiza buscar os ensinamentos 
essenciais para re-começar.
Só que, os galegos ou os franceses não tocam braguesas, campaniças ou adufes; não têm canto 
polifónico como nós; nem sequer tocam bombos ou caixas como nós fazemos. Em suma, não 
podemos re-aprender com eles a tocar todas estas coisas. Muito provavelmente, temos de aprender 
sozinhos tudo o que não sabemos sobre a nossa gaita transmontana. Aprender muitas coisas que 
as gravações antigas e as partituras só conseguem contar parcialmente.
É aqui que surge a ideia de juntar os músicos tradicinais das aldeias, os músicos tradicionais das 
cidades, os investigadores e os construtores de instrumentos. Velhos e novos, profissionais e 
amadores, na expectativa de transmitir e de receber aquilo que se perdeu no tempo: a transmissão 
oral de conhecimentos - a forma ancestral de transmissão, de geração em geração, dos saberes 
sobre os instrumentos, repertórios e formas de os interpretar.
A ideia de um encontro de tocadores foi, assim, ganhando forma e reunindo à sua volta vários 
valores outrora dispersos, todos eles resultantes de valências criadas por entidades culturais que já 
vinham a cooperar entre si pontualmente, ou até nem por isso.
Uns são especializados em instrumentos musicais específicos, outros nas danças tradicionais, 
outros na comunicação, outros no desenvolvimento regional integrado, outros ainda na promoção 
e produção cultural. Associações também dispersas geograficamente pelo país (Castro Verde, 
Évora, Lisboa, Águeda, Castelo de Vide) que acabam por gerir uma boa parte das operações de 
preparação do evento a partir de um fórum na Internet, por e-mail e por telefone.
Muitos e importantes passos foram, então, dados neste encontro. Desde da realização de uma 
mostra de construtores de instrumentos, instalada num espaço onde era também possível assistir 
a vários filmes de recolhas (oriundos do Museu de Etnologia); bem como ter acesso a algumas 
relíquias discográficas e outras recentemente editadas.
Afinal de contas, este primeiro Encontro de Tocadores Tradicionais atingiu plenamente os objectivos 
para que se propunha: reunir velhos e novos tocadores, juntar projectos artísticos e projectos de 
investigação, promotores locais e associações culturais; e com isso criar uma plataforma de partilha 
de conhecimento; ou se quisermos uma dinâmica que permita criar essa plataforma. Por isso 
mesmo, não tenhamos ilusões. Há muito por fazer. A cultura popular portuguesa, neste caso a 
interpretação da música tradicional, precisa de uma escola - de ensino de instrumentos, de ensino 
de construção, de investigação e de recuperação deste legado. É necessário reunir projectos 
associativos às iniciativas científicas, de investigação, que permitam interpretar aquilo que foi e 
ainda é recolhido por esse país fora.
Em todo o caso, é unânime - entre todos - de que se fez história, durante o fim de semana de 3, 4 e 
5 de Maio de 2002. Deram-se ouvidos aos primeiros compassos de uma história musical, que pode 
vir a colocar a música tradicional portuguesa numa nova era, nas mãos das pessoas que lhe garanta 
um futuro: artístico, científico e, sobretudo, lúdico. “
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Texto promocional da edição de 2007 do “Encontro de Tocadores”, publicado em  h t t p : / /
gaitadefoles.net/tocardeouvido/2007/default.htm (consulta a 15/04/2008).

“Encontro de Tocadores
Portugal passado, presente e futuro
Portugal é hoje muito diferente do que era há 30 anos atrás.
Para lá de polémicas reavivadas sobre o passado recente do país, hoje em discussão ruidosa e 
pouco útil, quase todos sentem que este mudou profundamente.
Depois do 25 de Abril de 1974, veio a democratização, a rápida modernização e alfabetização do 
país e a entrada na União Europeia.
Sentiram-se melhorias palpáveis nas condições de vida de todos, em maior ou menor grau; 
cresceram ainda mais as cidades, mudaram para sempre os campos. Portugal faz hoje parte da 
globalização, para o bem e para o mal.
Nos tempos que correm, algumas pessoas, oriundas de diversos campos e formações debatem uma 
questão premente e actual: que identidade tem Portugal hoje, num contexto europeu e globalizado?
E sobretudo, que identidade musical têm hoje os portugueses, os de antes e os de agora? Que 
instrumentos tocam? Que músicas cantam? Qual é a música das aldeias? Qual é a música das 
cidades? E onde está essa música, hoje? Quem a toca e quem a quer aprender? Enquanto que 
muitos outros países europeus incluem a sua música popular no currículo dos conservatórios e das 
universidades, em Portugal esse ainda é um sinal de progresso que avança devagar e de forma 
incipiente - um facto paradoxal num país com 900 anos de História, por onde passaram tantos povos 
e influências, com tantas formas musicais.
O projecto Encontro de Tocadores surgiu em 2002, quando várias associações e pessoas que se 
dedicavam à música e dança “tradicionais” se uniram para realizar um evento onde estes temas 
estivessem presentes e onde se pudessem problematizar estas questões, de uma forma prática, 
criativa e com consequências no futuro – sem folclorismos empobrecedores de má memória ou uma 
visão arcaísta e preconceituosa das práticas musicais populares.
Mais do que reflectir sobre os processos de mudança que se viveram e vivem hoje, ou cair na 
ladainha estéril de lamentar a perda das raízes e as inevitáveis mudanças, o objectivo é fazer - fazer 
acontecer música.
Pôr em contacto dois universos distantes: os Tocadores que ainda hoje fazem música, a música das 
aldeias, a música dos pais e avós, com os tocadores mais novos; os tocadores das cidades, aqueles 
que já nasceram perto da Internet, dos telefones móveis, da MTV, do Walkman e do leitor de mp3, 
dos Conservatórios e das escolas de música - de universos musicais diferentes, em suma. E que 
todavia querem saber mais sobre os Tocadores que os precederam, tocar as suas músicas, ouvir as 
suas histórias e aprender com eles.
As oficinas da edição de 2007 incluem instrumentos já quase perdidos e outros que mantiveram a 
sua vitalidade ao longo de gerações: Viola Campaniça (Manuel Bento e Pedro Mestre), Concertina 
(Artur Fernandes e Manuel Gomes Vale), Gaita-de-fole (Joaquim “Carriço” e Pablo Carpinteiro), 
Flauta Travessa (Joaquim Torres, Gil Nave e Paulo Pereira), Flauta de Tamborileiro (Santiago Bejar) 
e Rabeca Chuleira (Bernardo Ribeiro e Manuel Rocha).
Em cada oficina, um Tocador transmite os seus conhecimentos mais bem guardados: os truques 
do ofício, os materiais dos seus instrumentos, aquela “moda” preciosa cheia de riqueza musical 
insuspeitada – mas também a sua história de vida, como e quando começou a tocar, quem o 
ensinou e para quem tocava. Histórias de Tocadores individuais que são muitas vezes o retrato de 
um país e da sua identidade colectiva.
Acompanhando-o em cada oficina está também um pivot; um músico urbano, bom conhecedor dos 
cânones de uma educação musical formal, que se encarrega de “traduzir” algumas convenções 
musicais, próprias do universo dos Tocadores, com as quais muitos alunos tomam contacto pela 
primeira vez. O seu papel é também o de apoiar o trabalho de todos, incentivando-os a descobrir 
o melhor de cada música, de cada forma de tocar; na subtileza dos gestos, ritmos e sensibilidade, 
que se percebem “naquele jeito de tocar” que identificamos como único - e que nos traz afinal, tanta 
riqueza musical.
O Tocar de Ouvido - Encontro de Tocadores é isso mesmo; um espaço onde se (re)descobre um 
país: o país que já pouco existe, o país que é hoje e sobretudo, o país musical que será criado 
amanhã. Sem saudosismos preconceituosos, apenas vontade de criar, mantendo o cunho identitário 
que faz da música portuguesa uma música diferente de todas as outras. Uma atitude cosmopolita 
que valoriza o que há de bom na música dos Tocadores. Em 2007, o Tocar de Ouvido estendeu essa 
atitude cosmopolita ao “grande irmão” do outro lado do Atlântico, o Brasil, com a presença do músico 
Fernando Deghi. Através dele, ouviram-se os ecos da cultura portuguesa no Brasil, expressa nos 
sons familiares dos cordofones que foram para lá levados, combinados com outros sons de tantas 
culturas e enriquecidos com novas formas de fazer música. Uma iniciativa que se prevê continuar 
em futuras edições, estendendo-se a outros países lusófonos.
Crescer musicalmente, dentro e fora das fronteiras de uma identidade que sentimos como nossa, 
é o objectivo.”
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Texto do programa da edição de 2008 do “Tocar de Ouvido – Encontro de Tocadores”, publicado 
em http://www.gaitadefoles.pt/tocardeouvido/default.htm (consulta em 15/04/2008).

“Encontro de Tocadores
Portugal, um Retrato Musical
O Encontro de Tocadores regressa em 2008, com uma edição cheia de novidades e mais oficinas, 
para todos os públicos: Viola Braguesa e Cavaquinho, Gaita-de-fole, Concertina (Cabo-verde), 
Harmónica, Canto, Rabeca (Brasil) e até uma oficina paralela de Dança, dedicada aos repertórios 
das oficinas de instrumentos.
Oficinas e mais além
Para além destas oficinas, haverá actividades paralelas, inteiramente dedicadas à música: oficinas 
de Improvisação Musical, Construção de Instrumentos, actividades para crianças e Mostra de 
Artesãos e Instrumentos.
Mas o Tocar de Ouvido - Encontro de Tocadores, também é um espaço para pensar e aprender. 
Ao longo do programa haverá palestras, colóquios, mesas-redondas e “coisas que não lembram ao 
diabo”: Palestra sobre Instrumentos de Corda, com Joaquim Domingos Capela; Recital Comentado 
“A Rabeca no Brasil”, com Zé Gomes; mesa-redonda sobre a construção de instrumentos musicais, 
com algumas das principais referências portuguesas desse âmbito; mesa-redonda sob o tema 
“Portugal, Um Retrato Musical”, dedicada às grandes transformações ocorridas em Portugal nos 
últimos 30 anos - e a sua influência nas práticas musicais; com Domingos Morais, Julieta Silva, 
Eduardo Paes Mamede, entre outros.
E ainda, as “Conversas Debaixo do Radar - Coisas que Não Lembram ao Diabo”, sobre aqueles 
fenómenos marginais ou polémicos da música, que geralmente passam despercebidos para o 
grande público.

Os Bailes: Regresso ao Terreiro
E como não podia deixar de ser, os bailes informais nocturnos são o grande momento de encontro, 
improviso, dança e convívio de todos os Tocadores e do público. É no Terreiro que se fazia a 
música das aldeias; é no Terreiro que se volta a fazer música, pela mão de todos os que visitam os 
Tocadores. Momentos de verdadeira euforia, onde se registaram alguns dos melhores momentos 
de criação musical deste evento, nas suas sucessivas edições.
Os Cordofones, os Gaiteiros e o poder das Vozes
A oficina de Viola Braguesa e Cavaquinho procura recuperar as velhas formas de tocar este 
instrumento, para salvá-lo do seu declínio técnico; embora haja cada vez mais pessoas a tocá-lo, 
poucas conhecem a fundo as suas técnicas e segredos. Nesta edição, talvez surja um novo grupo 
de pessoas dispostas a aprender e a transmitir conhecimentos, o que iniciará algo maior, com 
consequências para lá deste evento. Esse é, pelo menos, o objectivo.
Na oficina de Gaita-de-fole estará presente João da Pena, um gaiteiro oriundo de Cantanhede. A 
Beira Litoral é uma das regiões do país onde há mais registos de uma prática continuada e original 
do instrumento, com características próprias e um grande número de Gaiteiros e Gaitas-de-fole a 
povoar os espaços e os momentos da vida de todos os dias. No entanto, o grande público ainda 
desconhece essa realidade, habituado que está a pensar a Gaita-de-fole como exclusiva do Minho 
ou do Nordeste Transmontano.
Na oficina de Canto, pela mão da maestrina Paula Coimbra, trabalhar-se-ão os registos das vozes, 
individuais e em conjunto, para explorar a enorme riqueza dos cantos polifónicos, uma prática 
musical em que Portugal é inusitadamente rico, em comparação com outros países europeus.
A “Gaita de Beiços” e a outra face do Alentejo
No Alentejo a música é, ou era, verdadeiramente popular: para além dos sobejamente conhecidos 
coros alentejanos, tão propagados nos Media, é abundante o uso de instrumentos como a 
Harmónica, ou “Gaita de Beiços”.
Uma boa parte do repertório dos bailes e canções alentejanas era feito ao som desse instrumento, 
que por ser um instrumento muito popular e difundido em todo o Mundo, não captou, talvez, as 
atenções dos mais interessados em instrumentos e práticas musicais “exóticas”. E no entanto, este 
universo contém práticas musicais riquíssimas, mal conhecidas e a explorar. Na edição deste ano 
está prevista a inclusão de uma oficina de Harmónica, com a vantagem de este instrumento ser 
relativamente fácil de encontrar, a preços razoáveis, em qualquer loja de música - o que fará desta 
uma oficina para todos.

Dançar: o corpo é música
A oficina de Dança desta edição visa recuperar a vivência dos géneros musicais e dos repertórios 
ensinados nas oficinas de instrumentos, através da dança. Em muitos casos, essa era a primeira 
função dos instrumentos e das músicas dos Tocadores: proporcionar o Baile, o espaço comum de 
convívio, interacção e festa das comunidades.
No caso dos repertórios “tradicionais”, pertencentes a práticas musicais em declínio, é comum 
observar a degradação das estruturas musicais, por desconhecimento dos contextos em que eram 



15Miguel Gomes da Costa

165 •

tocados, porque os tocadores desconhecem a coreografia associada à música, a sua razão de ser 
e porque se tocava de um modo e não de outro.
Por isso mesmo, a oficina de Dança pretende estudar os repertórios das oficinas, levar os bailadores 
a interagir com os músicos e vice-versa. Para que todos aprendam com todos.

Alentejo encontra Brasil: Chico Lobo & Pedro Mestre e seus Mestres: Manuel Bento & Nelson Jacó
No dia 3, Sábado, a partir das 15:00 horas, o Tocar de Ouvido recebe a visita de convidados 
especiais: os Mestres Manuel Bento (Viola Campaniça) e Nelson Jacó (Viola Caipira) e os seus 
pupilos, Pedro Mestre e Chico Lobo, respectivamente, num recital ou concerto comentado, sobre as 
sonoridades destas duas Violas, de Portugal e do Brasil. De Portugal e do Brasil cruzam-se também 
duas gerações de Tocadores, que criaram e hoje recuperam as vivências destes instrumentos, 
outrora quase abandonados. O momento a que se assistirá é no mínimo, histórico. A globalização 
também tem consequências (muito) positivas.
Cabo Verde e Brasil: novos velhos sons
Na edição deste ano, o Tocar de Ouvido tem dois convidados muito especiais.
O primeiro é Julinho da Concertina, músico Cabo-verdiano residente em Portugal, que trará os 
sons da “Gaita” (como a concertina é chamada em Cabo Verde), e do Ferro (idiofone de metal 
que acompanha a música da concertina). Virá para ensinar as músicas Cabo-verdianas e dar a 
conhecer a convivência de diferentes géneros musicais nessa parte do mundo, que mistura 
influências europeias e africanas.
A sua presença nesta edição é uma marca das transformações que mudaram Portugal nos últimos 30 
anos: a transformação do mundo rural, o crescimento do espaço urbano, a descolonização, a emigração, 
a imigração, as mudanças nos consumos musicais das cidades e dos campos e a vinda de novos 
géneros musicais e novos tocadores. Novos sons, num país em mudança, cada vez mais cosmopolita, 
mas em que vale a pena (re)descobrir a memória musical: a sua, de mão dada com as outras.
Outro convidado é Zé Gomes, reputado músico brasileiro, que há muitos anos estuda e trabalha o 
repertório das regiões rurais mais esquecidas do Brasil e onde a influência da colonização portuguesa 
nas formas musicais perdura até hoje, sob a forma da Rabeca (o seu instrumento de eleição), mas 
também numa extensa família de Violas, com uma grande variedade de formatos e sonoridades.
A oficina de Rabeca é especialmente dedicada a todos os instrumentistas de Violino ou Viola de Arco 
(instrumentos da mesma família da Rabeca), que em Portugal se dedicam sobretudo ao estudo da 
música erudita, em Conservatórios e Academias espalhadas pelo país - mas que desejam alargar 
os seus horizontes e descobrir novos e riquíssimos universos musicais.
O Tocar de Ouvido abre-se assim ao Mundo, para melhor dar a conhecer as músicas (quase) 
esquecidas de Portugal e de outros lugares, onde porventura se preservou, recriou e cresceu uma 
parte da sua memória musical. “

Texto de apresentação do sítio de internet do projecto de recuperação da flauta de tamborileiro 
no Alentejo, levado a cabo pela associação Pédexumbo (Évora). Publicado em http://www.
tamborileirosnoalentejo.com/ (consulta a 18/04/2008).

“Apresentação
O presente Sítio Internet pretende ser um contributo para a recuperação e valorização do tamborileiro 
alentejano, figura musical que conjuga em simultâneo flauta e tamboril, respectivamente interpretando 
melodia e ritmo, o qual foi desaparecendo do Alentejo ao longo do séc. XX. Esta página é um 
convite à redescoberta destes fascinantes instrumentos e da tradição alentejana: aqui encontrará 
fotografias, fonogramas, vídeos, textos e artigos de interesse para um maior entendimento dos 
instrumentos e do tamborileiro alentejano, numa lógica de partilha e troca de informação.
Este trabalho conta com a colaboração de várias pessoas e entidades, e pretende estar em 
constante crescimento através da introdução de nova informação sobre a prática tamborileira no 
Alentejo. Nesse sentido agradecemos o contacto de leitores que possuam informação (fotos antigas 
de tamborileiros alentejanos, gravações vídeo, textos ou outras referências), sendo bem vinda 
qualquer informação e colaboração.
Aqui privilegiamos também informação transversal à prática tamborileira, não esquecendo a 
contextualização dos citados instrumentos em Portugal, e informação sobre a sua existência noutras 
partes da Península Ibérica, em especial em zonas de Andaluzia ocidental e do sul da Estremadura, 
com as quais o uso de flauta e tamboril no Alentejo tem particular afinidade.
Para além deste Sítio foi ainda criado uma lista de correio, de modo a facilitar a troca de ideias e 
de informação entre tamborileiros e pessoas interessadas no tema. Aqui poderá discutir qualquer 
assunto ligado à flauta de tamborileiro e ao seu universo musical, sendo bem vindas todas as 
participações, incluindo além fronteiras.”

Algumas fotografias da edição do “Tocar de Ouvido” de 2007, publicadas no sítio http://www.
gaitadefoles.pt/fotos/tocadores2007/index.html (consulta em 10/04/2008).
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Fotografias da autoria de Susana Belchior, tiradas entre 28 de Abril a 1 de Maio de 2007.

Oficina de Viola Campaniça
Oficina de Flauta Travessa. Da esquerda para a 
direita: Joaquim Torres (tocador); Paulo Pereira 

(pivot); Francisco Pimenta; Gil Nave (pivot)
Stand do artesão Fernando Meireles (Coimbra) 

com uma sanfona da sua construção

Aspecto de stand de exposição de artesãos de 
instrumentos

Oficina de Gaita-de-fole Oficina de Concertina

Recital nocturno com Joaquim Torres (Flauta 
travessa, Cantanhede). Note-se a postura atenta 

de Domingos Morais (à direita) e sobretudo, 
a presença de um operador de câmara 

imediatamente atrás dele, levando a cabo o 
trabalho de captação de registos videográficos, 

que decorreu ao longo de todo o evento.
Recital nocturno com Santiago Bejar (Flauta de 

Tamborileiro, Extremadura, Espanha)
Recital nocturno com o gaiteiro Joaquim Carriço e 

os seus percussionistas

Colóquio com Artur Fernandes, sobre a 
concertina

Colóquio com António Tilly (INET-FCSH)Um aspecto dos bailes informais nocturnos
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Esboço do projecto original do Tocar de Ouvido para a edição de 2008 (Associação Pédexumbo, 
Março de 2008).

TOCAR DE OUVIDO. 1 a 4 Maio 2008 - 3ª edição. Évora 

O Projecto TOCAR DE OUVIDO consiste num Encontro de tocadores de 
instrumentos tradicionais, juntando os tocadores mais velhos com músicos 
das novas gerações.

Trata-se de um projecto a nível nacional, que visa uma passagem directa 
daquilo que são músicas tradicionais e técnicas instrumentais contidas nos 
repertórios dos tocadores mais antigos, para músicos mais novos - que 
possam de alguma maneira dar continuidade àquilo que são as tradições 
musicais das várias regiões e instrumentos. 

Este Encontro, de quatro dias, consiste essencialmente em sessões de 
trabalho entre músicos (workshops de instrumentos), feira de construtores de 
instrumentos e concertos/bailes abertos ao público.

Este evento vai abordar os seguintes instrumentos: concertina, gaita-de-foles, flauta tamborileiro, 
acordeão, voz, pequenas percussões. 

1. Antecedentes

TOCAR DE OUVIDO II surge na sequência do I e II Encontro de Tocadores de Música Tradicional 
(Nisa), e do Tocar de Ouvido I e II (Évora), dos quais a Associação Pédexumbo foi o principal 
promotor. Esses eventos proporcionaram o encontro entre tocadores de várias gerações, através dos 
seguintes instrumentos: gaita de foles, adufe, cante tradicional, concertina, rabeca, viola campaniça, 
viola braguesa, viola da terra, percussões e flauta tamborileira. 

Essas iniciativas evidenciaram que a cultura musical de raiz tradicional em Portugal revela uma extrema 
necessidade de troca de informação e experiências entre todos aqueles que, unidos pela música, 
pertencem a diferentes gerações e vivências. Revelou ainda que o vasto património que a constitui 
deve ser alargado às novas perspectivas que actualmente se revelam.

2. Contexto

Aproveitando o facto de em Portugal ainda existirem alguns velhos tocadores tradicionais mais ou 
menos no activo, abarcando instrumentos como a Gaita de Foles, o Adufe, a Flauta Tamborileira, o 
Canto ou a Viola Campaniça, desejamos com este evento criar um espaço de transmissão cultural e 
de aprendizagem entre todos os intervenientes. Acreditamos que a promoção destes encontros são a 
melhor forma de manter e revitalizar as referidas tradições. Garantir que a música se renove, é também 
uma maneira de garantir que os bailes prevaleçam.

Um evento de âmbito nacional, onde se cruzam tocadores de todo o país – uma oportunidade para os 
músicos de Évora contactarem, na sua própria cidade, com instrumentos diversificados. 

Da experiência dos eventos anteriores pudemos verificar que um vasto número de músicos de uma 
nova geração que actualmente trabalha no campo das músicas tradicionais participou em um ou mais 
destes encontros de músicos (como por exemplo Vasco Casais – Dazkarieh; Luís Fernandes – Toques 
do Caramulo, Diogo Leal – No Mazurca Band; Rui Vaz – Gaiteiros de Lisboa). 

3. Objectivos

O objectivo deste evento é o de salvaguardar, divulgar e incentivar a revitalização do património musical 
português e os seus instrumentos, despertando as novas gerações de músicos para essa riqueza que, 
em alguns casos, tende a desaparecer. 

Esta troca presencial permite uma troca mais rica daquilo que são as técnicas dos vários instrumentos, 
mas também de interpretações. No fundo, pretende-se uma troca de repertórios e técnicas que permita 
aos músicos inscritos ter uma ideia muito real de como são tocados os instrumentos e interpretadas 
as músicas tradicionais para que as possam incluir nos seus trabalhos futuros. Pensa-se que este 
tipo de encontro permite uma continuidade muito mais enriquecida das referidas tradições do que 
se esta transmissão fosse efectuada por música escrita. Trata-se de, em vez de recolher antes de 
desaparecer, não deixar desaparecer. 

O facto de se ir ao encontro dos tocadores contribuirá para um maior enriquecimento das tradições 
musicais, uma vez que se dá a conhecer o contexto na qual são tocadas, permitindo não só um melhor 
conhecimento destas tradições como também dos locais de onde são originárias.

Ao ser realizado no interior, este projecto tem como ideia subjacente que a cultura deve ser 
descentralizada, indo ao encontro das suas raízes. Há todo um património cultural, ambiental e humano 
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que poderá ser inserido neste tipo de evento, servindo este também para a sua valorização. É sempre 
objectivo proporcionar visitas aos locais e seus interesses ambientais culturais, através de passeios 
pedestres, exposições.

4. Programação

1ª FASE: Preparação.

Nesta primeira fase serão efectuadas diversas saídas de campo de forma a procurar “velhos” tocadores, 
que possam constituir-se como tocadores orientadores dos instrumentos que ainda não têm tocador 
confirmado. 

Haverá espaço também para uma preparação da oficina entre pivot e tocador, em cada instrumento. 
Encontros individualizados informais que permitam ao pivot poder aprofundar os seus conhecimentos 
sobre o próprio tocador. 

Será uma fase também essencial de divulgação personalizada do evento, de acordo com a divulgação 
apresentada no ponto respectivo. 

2ª FASE: Encontro de Tocadores

Esquema diário do programa 

Quinta-feira, 1 
Maio

Sexta-feira, 2 
Maio Sábado, 3 Maio Domingo, 4 Maio

Manhã Chegada dos 
participantes

Oficinas-Encontro
+

Actividade para 
crianças

Oficinas-Encontro

Oficinas-Encontro
+

Actividade para 
crianças

Início da 
tarde 

Apresentação dos 
tocadores 

Conversa sobre 
instrumento-
convidado

Visionamento de 
filme temático

Almoço conjunto 
e Partida 

participantes

Fim da 
tarde Oficinas-Encontro Oficinas-Encontro Oficinas-Encontro

Noite Encontros-Baile Encontros-Baile Encontros-Baile

4.1 Oficinas-Encontro de músicos

• Propiciar troca de informação e experiências;

• Alargar conhecimentos específicos relativamente à arte e contextos tradicionais;

• Valorizar as relações intergeracionais e o saber adstrito à cultura popular e sua interpretação;

• Promover o conhecimento aprofundado de cada contexto musical versado.

• Cada um destas encontros decorrerá numa sala diferente e segundo um ritmo de dois momentos 
diários. 

O primeiro momento (de manhã) e o segundo (ao fim da tarde) serão encontros instrumento a 
instrumento.

Cada espaço funciona de forma autónoma, sendo para o efeito dirigido por 2 músicos convidados e 
frequentado por 10 músicos seleccionados mediante inscrição prévia. 

Os músicos convidados representam gerações, enquadramentos sociológicos e repertórios diversos, 
tendo o instrumento como elemento unificador. O processo será semi-dirigido, tendo por base um 
“elemento / catalisador” (pivot) que, acompanhando o processo da origem, se encarrega de despoletar a 
dinâmica do grupo. A indicação deste elemento é criteriosa, assumindo-se a experiência e conhecimento 
prévio do enquadramento pretendido, como principais garantes para o sucesso.

4.2 Feira de construtores de instrumentos

Durante o encontro decorrerá, em espaço franco a dispor para o efeito, a feira de construtores. Nela 
estarão diversos construtores de instrumentos populares, fazendo alusão ao seu ofício e à riqueza e 
diversidade da cultura popular portuguesa. Pelas suas características, esta feira será um ponto forte de 
atracção do evento, já que fará a divulgação de alguns instrumentos que têm já poucos construtores 
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e de artes que tendem a desaparecer. A importância desta exposição reside no facto de possibilitar 
a todos os músicos que participam nos ateliês de instrumentos, bem como à população em geral, 
para além da hipótese de compra, saber um pouco mais sobre os instrumentos, saber o que deverão 
procurar no instrumento e estabelecer contacto com os construtores para trocas de ideias e/ou saberes. 

Esta troca de experiências entre músicos e construtores de instrumentos é fundamental para 
aprendizagem de ambos e para o melhoramento dos instrumentos. É por isso que esta vertente é 
fundamental para a preservação dos instrumentos, tornando-se, portanto, uma aposta essencial deste 
evento. A angariação de construtores faz-se mediante promoção do evento junto destes e da abertura 
de inscrições. Recorreremos também ao convite, como forma de assegurar a representação dos 
construtores mais importantes. 

Estará em funcionamento todos os dias entre as 15h00- 19h00 e entre 21h00 e 24h00, e funcionará 
junto ao local dos bailes. 

4.3 Encontros-baile

Durante três noites irão ser realizados encontros-bailes com os músicos participantes nos encontros. 
Os bailes serão abertos ao público em geral, servindo de local de encontro entre estes e os trabalhos 
desenvolvidos durante a sessão reservada a músicos inscritos. Estes bailes são informais e acústicos, 
por forma a servir de convite a todos os músicos presentes a darem a sua contribuição. Pretende-se 
que estes bailes se traduzam em manifestações expontâneas de muita riqueza, nomeadamente no 
que diz respeito à presença dos instrumentos tradicionais e músicas tradicionais em ambiente de baile, 
e que resultem numa forte adesão não só da população local, como de todos os músicos presentes, 
mas sobretudo dos músicos mais antigos que revêm neste formato os bailes da sua juventude. Pelas 
características do evento e o potencial musical presente, este será sem dúvida um momento forte de 
descontração e folia partilhada pela população, músicos ou curiosos.

4.4 Actividades paralelas

Paralelamente serão propostas diversas actividades lúdicas locais, quer no âmbito da música 
(actividades para crianças, mostra de documentários), quer no âmbito de exploração do património 
natural e histórico em Évora. 

5. Local e data 

O local central será o Espaço Celeiros, onde decorrerão alguns encontros-oficinas, assim como os 
serões. As oficinas decorrerão nos vários espaços dos ex-Celeiros da EPAC, tal como no ano anterior. 

6. Divulgação 

Propomos divulgar o evento junto do grande público: através da comunicação social nacional e local, e 
também através de cartazes e folhetos distribuídos por diversas associações culturais no país. 

Propomos este ano insistir na divulgação do evento junto dos grupos de música popular, fazendo a 
divulgação directamente nos ensaios dos grupos, nas aulas de música da Universidade de Évora, junto 
de grupos de percussão como os TocáBombar, etc. Este factor implica uma disponibilidade de tempo 
por parte da produção de contactos personalizados na região do Alentejo, mas que nos parece que 
pode ter grandes frutos. 

7. Organização

PédeXumbo www.pedexumbo.com 

Associação Gaita de Foles www.gaitadefoles.net 

D’Orfeu www.dorfeu.com 

Consultor convidado: Domingos Morais (Escola Superior de Teatro e Cinema; Instituto de Instituto de 
Estudos de Literatura Tradicional FCSH / UN de Lisboa).
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O imaginário popular na literatura 
Lurdes da Conceição Preto Cameirão – Doutoramento-Bragança

lurdes.cameirao@sapo.pt

ABSTRACT
Nowadays, we are more then ever, interested by the oral traditions and we try to understand the texts 
from the past through our modern life experience. These texts have a renewed flavor because they bring 
us the echoes from the past, lost voices that have been quieted for a long time.

RESUMO
Hoje em dia, interessamo-nos, cada vez mais, pela tradição oral e tentamos compreender os textos do 
passado, mediante a nossa experiência da vida moderna. Eles têm um renovado sabor porque vindos 
de tempos longínquos, trazem até nós os ecos desse passado, as vozes perdidas que já se calaram há 
muito. Todo este interesse pela cultura popular explica-se, pois, pelo facto de nela residirem as nossas 
raízes, de por ela, e através dela, sabermos quem somos e para onde caminhamos. Só nos podemos 
considerar patriotas se soubermos escutar essas vozes que nos falam do nosso passado como povo 
e como gente.

O imaginário popular é o suporte da nossa individualidade, as raízes de uma cultura ancestral que nos 
afirma como povo autónomo. 

Ele foi-se formando ao longo dos séculos, graças, sobretudo, a dois factores primordiais: a transmissão 
oral de determinados factos e a sua fixação na memória dos povos.

A Literatura Tradicional, tal como as águas impetuosas de um rio, foi engrossando ao longo dos séculos 
e chegou até nós, graças àqueles que se têm empenhado em preservá-la.

Durante vários séculos, a oralidade foi o único modo possível de realizar e socializar os textos. Assim, 
foi-se formando uma tradição não escrita, transmitida de “boca a ouvido” que, passando de geração em 
geração, chegou aos nossos dias. Ela foi-se formando ao longo dos séculos, graças, sobretudo, a dois 
factores primordiais: a transmissão oral de determinados factos e a sua fixação na memória dos povos.

É evidente que, graças à generalização da escrita, esses textos têm sobrevivido ao longo dos séculos, 
constituindo o nosso fundo popular e étnico.

Hoje em dia, interessamo-nos, cada vez mais, por esta tradição oral e tentamos compreender esses 
textos do passado, mediante a nossa experiência da vida moderna. Eles têm um renovado sabor porque 
vindos de tempos longínquos, trazem até nós os ecos desse passado, as vozes perdidas que já se 
calaram há muito.

Todo este interesse pela cultura popular explica-se, pois, pelo facto de nela residirem as nossas 
raízes, de por ela, e através dela, sabermos quem somos e para onde caminhamos. Só nos podemos 
considerar patriotas se soubermos escutar essas vozes longínquas que nos falam do nosso passado 
como povo e como gente.

Do Romanceiro ao Cancioneiro, passando por tudo aquilo que está registado como cantos, provérbios, 
rezas, crenças, superstições, contos, lendas ou rimances ou romances, podemos ir formando uma ideia 
de como as mentalidades e o modus vivendi do nosso povo foram evoluindo ao longo dos séculos e, 
também, como as coisas do passado estão, ainda, tão presentes em cada um de nós.

O trânsito vocal, ou seja, a transmissão oral teve um papel fulcral na divulgação do imaginário popular. 
Lendas, mitos, crenças, romances, cantos, orações, superstições, alguns, dos quais, continuam vivos 
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na memória do povo, foram divulgados pelos mediadores culturais dos tempos medievos, os jograis, 
verdadeiros jornais falados da época. 

A historiografia medieval e as canções de gesta onde imperam o fantástico e o maravilhoso, que se confundiam 
com o real, fortaleceram, ao longo dos séculos, o imaginário popular. Certos temas foram-se enraizando no 
seio do povo, continuando ainda vivos, especialmente nos meios rurais mais “conservadores”. De tempos a 
tempos, vão ressurgindo e ganhando nova vida, consoante as ocasiões e a imaginação de quem os transmite.

A idealização de um passado glorioso pressente-se, fundamentalmente, nas tradições transmitidas pela 
voz do povo. Essas vozes, por vezes, procuram responder aos seus anseios, recordando saudosamente 
os heróis e os seus feitos memoráveis, quer seja na mítica figura do rei Artur, de Nuno Álvares Pereira, 
o «Galaaz» português, ou na do desejado D. Sebastião.

É em momentos de grandes crises nacionais que os povos recorrem à tradição e à história em busca 
das energias renovadoras para o seu ressurgimento. 

Este desejo de regresso às raízes, tal como refere a professora Teresa Rita Lopes154, pode ter uma 
função curativa e regeneradora, encontrando-se quase sempre associada à “crise de pátria” e à procura 
da nossa identidade, em períodos de decadência nacional.

Assim se justificam, pois, certas lendas que ainda hoje povoam o imaginário popular e que serviram 
de mitema às literaturas através dos séculos. Ressaltamos aquela que é uma das mais conhecidas - a 
do rei Artur, cujos ecos chegaram até nós, através da versão portuguesa da “Demanda do Graal” que 
remonta, segundo Rodrigues Lapa155, aos finais do séc. XIII.

As guerras de D. João I contra Castela e no norte de África vieram despertar a crença popular, 
generalizando as lendas da ilha encantada do rei Artur e das viagens maravilhosas de S. Brandão, 
citadas pelo cronista Zurara na sua Crónica da Guiné.

Vários são os acontecimentos que fazem desabrochar o imaginário popular português, mas é, 
fundamentalmente, com o desaparecimento do Rei D. Sebastião no norte de África que, face à perda 
da independência e da submissão ao domínio espanhol, a literatura portuguesa não mais deixaria de 
exprimir o infortúnio e a angústia resultantes do desmoronar dum passado glorioso. 

A alma popular, a partir de então, ansiando pela libertação da pátria e pela sua grandeza visionadas 
pelo Padre António Vieira, na sua História do Futuro, para quem o Quinto Império se havia de realizar, 
por meio dos portugueses, sendo o Brasil a sua primeira expressão, deu-lhe corpo vivo e sobrenatural, 
criando a lenda do Encoberto ou lenda sebastianista.

No Séc. XIX, alguns românticos sentiram-se atraídos por este imaginário popular, procurando na Idade 
Média a essência da raça. Almeida Garrett foi o primeiro a recolher e a estudar a arte verbal do povo e 
a renovar a poesia portuguesa. 

Em o Romanceiro e outras obras procurou criar uma consciência literária nacional, ressuscitando uma 
literatura popular, étnica e folclórica. 

A sua paixão pela literatura popular é bem evidente nas Viagens na Minha Terra, título, por si, já bem 
significativo. Nesta obra conta-nos a “Lenda de Santa Iria”, não deixando, no entanto, de relevar, 
também, o interesse que lhe mereceu a trova popular156.

No Frei Luís de Sousa encontramos notas preciosas para a compreensão do pensamento do autor no 
que concerne ao seu interesse pela literatura popular, e, de forma especial, pela crença sebástica. 

Em notas a este livro, Almeida Garrett propõe-se ainda realizar novos trabalhos, tendo como objecto 
as profecias «outro tesoiro de poesia nacional» que «ninguém examinou filològicamente como elas 
merecem» e também o Sebastianismo, que diz ser «outro carácter popular que ainda não foi tratado e 
que, em hábeis mãos, deve dar riquíssimos quadros de costumes nacionais».

A lenda sebastianista viria a ter grande impacto na literatura dos finais do século XIX, princípios do 
século XX, tornando-se a expressão mais singular de uma mitogenia nacional.

Vários foram os escritores e poetas que se debruçaram sobre este tema, símbolo do redentorismo social 
e nacional.

154 Teresa Rita Lopes, “La Quête des Racines de Garrett à Pessoa”, in Litterature Orale traditionnelle Populaire 
(Actes du Colloque), Paris Fondation Calouste Gulbenkian, 1987, p. 28.

155 Cf. M. Rodrigues Lapa, Lições de Literatura Portuguesa – Época Medieval, 10ª ed., Coimbra, Coimbra Edito-
ra, 1981, p. 256.

156 «A trova é esta, segundo agora a rectifiquei e apurei pela colação de muitas e várias versões provinciais com a 
ribatejana ou bordalenga, que em geral é a que se deve seguir». (in VMT, cap. XXIX e XXX).
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António Nobre, no livro Despedidas, escreve um poema lírico-sebastianista, cujo título é “O Desejado”. 
Nele, o poeta fala-nos da tristeza de uma «Pátria em sepultura», motivada pela ausência do «Rei 
menino» que se foi aos moiros e ainda não voltou. E, acreditando na sua vinda numa certa manhã de 
nevoeiro, recomenda paciência aos Portugueses, seus irmãos em tristeza, dizendo: «Esperae, esperae, 
Ó Portugueses/ Que ele ha-de vir um dia! Esperae».

António Patrício, na obra O Rei de Sempre – Tragédia nossa, fragmentos de um drama, escrito em 
1914, tal como na peça já publicada em 1909, O Fim, não deixa de expressar a perda de vitalidade 
do povo provocada pela morte do herói. O próprio título, «Rei de Sempre», remete-nos para uma 
intemporalidade mítica de D. Sebastião que, mesmo depois de morto, continua a ser «Mais Rei que 
nunca! Rei e santo... Rei... O Rei de Sempre»157. 

A morte, associada à ideia de catástrofe, transforma-se na esperança dum tempo novo, em que Portugal 
seria incumbido de uma nova demanda. Assim, recuperando a simbologia do Graal, António Patrício 
procura transformar o desastre de Alcácer Quibir numa espécie de demanda do sagrado, onde Portugal, 
através de D. Sebastião, surge identificado a Cristo, o Salvador da Humanidade. 

Também Fernando Pessoa, definindo-se como um racionalista místico e um sebastianista racional, 
pensa que só na construção ou renovação de um grande mito como o sebastianista se poderia levantar 
o moral da nação.

Teresa Rita Lopes, a propósito de Fernando Pessoa, quando afirma que «quer ser um criador de mitos», 
diz-nos que o poeta português planeou «escrever peças dramáticas sobre D. Sebastião e Inês de Castro 
(esse outro mito nacional) e deixou um longo poema intitulado, O Encoberto» e que, numa entrevista, 
acerca do seu livro Mensagem, terá dito que era “um livro nacionalista e, portanto, na tradição cristã 
representada primeiro pela busca do Santo Graal, e depois pela esperança do Encoberto”. Lembra, 
ainda, a intenção de Pessoa em trazer ao presente aquilo que já vem do passado, sobretudo dos 
romances de cavalaria. Daí, ter concluído que são múltiplos os ecos arturianos na Mensagem, e que 
o mito do Encoberto paira sobre a totalidade do livro, particularmente sobre seis poemas deste: “D. 
Sebastião, rei de Portugal”, “Última Nau”, “O Desejado”, “As Ilhas Afortunadas”, “O Encoberto”, “Calma”, 
juntamente com a figura, também ela mítica de Nuno Álvares Pereira158.

O poeta do Marão não podia, também, ficar indiferente a este mito. Assim, o “Saudosismo”, movimento 
estético ao qual ele presidiu, é identificado a um Sebastianismo esclarecido, revelado pelos novos 
poetas. O mito do Encoberto transforma-se na saudade lusíada, inspirada na vida e na morte de D. 
Sebastião, dando origem a uma poesia pura, liberta de toda a arte. 

Em Os Poetas Lusíadas, compara o nosso “sebastianismo” messiânico com o “idealismo fidalgo das 
Espanhas, encarnado em D. Quixote, embora considerasse que, entre eles, há certos traços que os 
diferenciam. Para o nosso autor, D. Quixote é a obra de Cervantes e de Unamuno, enquanto que o autor 
de D. Sebastião é o povo português, poeta do Cancioneiro. 

Na Arte de Ser Português, referindo-se ao Sebastianismo como uma necessidade de ressurreição 
espiritual da alma pátria, após a morte da sua grandeza material em Alcácer-Quibir, considera-o como 
móbil do Saudosismo: o culto da alma pátria ou da Saudade que definirá e orientará o sonho nacional 
da “Renascença”, através da sua actividade literária, artística, religiosa, filosófica e mesmo social, ao 
alto destino imposto a Portugal pela Tradição e pela Herança.

A elevação da Saudade a chave filosófica do destino português surge, ao poeta do Marão, como o 
testemunho de uma necessidade de sobrevivência, que obrigava a procurar, no espírito da cultura 
portuguesa, os valores pelos quais valeria a pena lutar. A Saudade, enquanto síntese privilegiada 
desses valores, tornava possível o preenchimento desse vazio. Daí, a necessidade de uma esperança, 
do restabelecimento de uma crença, de uma fé, de um ideal futuro apoiados num mito, qualquer que 
fosse. Por isso, na sua conferência, a “Era Lusíada”, exortava a mocidade a que cultivasse a «alma 
lusíada», mas que acreditasse com entusiasmo e paixão nas suas virtudes sobre-humanas, no seu 
poder de criar uma nova vida espiritual, na crença de uma «nova Luz», cuja origem seria a Lusitânia, e 
nos mitos camoniano e sebástico. 

O Saudosismo lusitano, identificado com a lenda sebastianista, era, para Pascoaes, a única forma de 
levantamento e de redenção do povo lusíada. Por isso, na sua obra, Os Poetas Lusíadas, referindo-se 
à nova geração de poetas, diz: «A verdadeira Poesia deste período, inspirada na vida e na morte deste 
Rei, não ganhou forma artística e literária. Não criou um Poema. Criou uma Lenda, que é poesia pura, 
liberta de toda a arte; ou, antes, uma fonte de poesia, onde Garrett bebeu mais tarde a sua inspiração»159.

157 António Patrício, Teatro Completo, Lisboa, Assírio & Alvim, 1982, p. 64.
158 Cf. Teresa Rita Lopes, “A crise de pátria e o regresso à raiz de Garrett a Pessoa”, in Em Torno da Idade Média, 

Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Junho de 1989, pp. 11-36.
159 Teixeira de Pascoaes, Os Poetas Lusíadas, Lisboa, Assírio & Alvim, 1987, pp. 126-127.
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Em Arte de Ser Português, afirma que o Cancioneiro popular é a obra mais representativa da Raça e a 
expressão viva da alma pátria, por ser a mais espontânea, a mais próxima do povo e dos contrastes que 
lhe habitam a alma: a dor e a alegria, a vida e a morte, o espírito e a matéria. 

A linguagem popular, “voz do sangue e da terra”, na sua espontaneidade, é a que melhor revela o 
carácter português, o seu modo de sentir e de estar no mundo. As frases populares, as palavras ditas 
intraduzíveis e as expressões pitorescas, estão, a seu ver, imbuídas de um sentido misterioso, indefinido 
que nos remete para a essência da lenda sebastianista.

Contrapõe a falsa ideia de que o Cancioneiro popular é apenas uma obra satírica e amorosa, valorizando 
o seu carácter religioso, anunciador de um «misticismo panteísta», procurando evidenciar nele a 
existência duma certa tendência para a tragédia do Mistério e para o desvendar desse mesmo Mistério.

Destaca a singularidade da nossa religião, o carácter religioso, mas não essencialmente católico do 
povo português, como um dos mais belos atributos da Raça lusíada, onde o nosso Cristianismo surge 
colorido de vivas tintas pagãs. Assim, diz-nos o poeta: «Quem estudar as lendas e as festas populares 
(romarias) logo vê o nosso Cristianismo colorido de vivas tintas pagãs». A propósito, cita as seguintes 
quadras do Cancioneiro Geral:

Nossa Senhora da Veiga,
Ela lá vai Douro acima,
Com a cestinha no braço
Fazer a sua vindima.

Lá vem o Baptista abaixo
Vestido de azul-ferrete;
Numa mão traz a custódia
E na outra um ramalhete.

Desceram do céu à terra
Dois anjos embaixadores,
A buscar a Primavera
Que lá no céu não há flores.160

O misticismo panteísta, característico da poesia do Cancioneiro Popular, é também evidenciado nos 
seguintes versos:

 Ó sol, torna-te amanhã,
 Eu quero ver-te nascer!
 só a vós é que eu adoro,
 Só por vós quero morrer!

 Eu sou filho das estrelas, 
 Junto ao céu fui criado,
 Perdi-me na noite escura,
 Fui em teu peito encontrado.
 
 Meu coração é um rio 
 Cheio de águas, mete medo!
 Seca-se o meu coração,
 Rega-se o teu arvoredo!.161

Os últimos versos da última quadra são, para Pascoaes, de uma grandeza cósmica difícil de encontrar 
nos maiores poetas. A seu ver, «traduzem a paixão do amor sulcando o coração humano como um rio 
caudaloso. A água do coração identificada com a das fontes! O amor e a dor disputando às nuvens a 
graça de fecundar e florir a terra!162. 

O poeta do Marão, procura também evidenciar no Cancioneiro uma certa tendência para o «Mistério», 
simbolizado pela noite e pelo amor e para o desvendar desse mesmo Mistério, citando a seguinte 
estrofe popular:

160 Teixeira de Pascoaes, Arte de Ser Português, Lisboa, Assírio & Alvim, 1991, 85.
161 Teixeira de Pascoaes, in op. cit., Lisboa, Assírio & Alvim, 1991, pp. 68-69.
162 Ibidem
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 Oh noite que vais crescendo,
 Tão cheia de escuridão,
 Tu és a flor mais bela
 dentro do meu coração!163

Afirma, ainda, que «nesta cantiga se desvenda a qualidade sublime da alma popular, que integra a dor 
lusíada na dor universal, sendo mais um aspecto do seu poder saudosista ou do seu parentesco íntimo 
com as coisas»164 

Outra característica da temática da poesia do Cancioneiro Popular, que se lhe revela de particular 
importância, é a alusão ao «Medo profundo e mítico» que povoa a noite de Aparições e dramatiza 
fantasticamente a Natureza. É o medo saudoso, característico da alma lusitana, que nos faz restabelecer 
o contacto com as «almas bem-amadas» que já partiram, e nos incute essa propensão para divinizar o 
Amor, por meio da Saudade, como nos revela este dístico do Cancioneiro Popular:

Chamaste-me a tua vida, 
Eu tua alma quero ser!

A convivência que Pascoaes teve, desde criança, com a gente humilde do campo, permitiu-lhe conhecer 
certos valores étnicos e culturais que se viriam, pois, a reflectir na sua vivência como homem e poeta. 

Os elementos pagãos e cristãos contidos nas lendas, a par daqueles que encontrou nas romarias 
populares, entusiasmaram-no, a ponto de os considerar fulcrais na sua definição do «ser português», 
já que o instinto naturalista e místico, a que chama Saudade, habita pujante e vivo na alma do povo. 

O imaginário popular forneceu-lhe, muitas vezes, matéria-prima para a sua obra. As lendas, os mitos, 
os seres mitológicos, as crendices populares, as superstições, as aparições misteriosas, os medos 
nocturnos, a simbologia das árvores, do rio, da montanha, conferiram-lhe um inédito e raro encanto.

Na sua obra, Duplo Passeio, dirá: «A minha infância decorreu entre seres mitológicos, o rio, a sombra 
das árvores, a tristeza da tarde, que se me afigurava uma deusa enamorada de mim, a noite e mendigos 
tocados do resplendor de Cristo.»165

Em “A Era Lusíada” reforçará esta ideia: 
Eu, por exemplo, sinto perfeitamente que, se alguma coisa há de português na minha obra, foi por 
ter vivido os primeiros anos da minha infância no meio dos camponeses. As suas lendas, onde 
aparece quase sempre a noite dramatizada de Aparições misteriosas, as suas festas populares, 
sobretudo na Páscoa, a visão de Jesus ressuscitado através de árvores em flor, as suas cantigas 
de magoado amor, os seus medos nocturnos, o Marão e o Tâmega, foram as primeiras impressões 
que eu recebi... Ficaram a viver, para sempre, na minha alma. Afloram em todos os meus versos e 
é a voz que, neste momento, vos fala pelos meus lábios...166

Nas suas recordações de infância traça os retratos de personagens que o impressionaram e não esquece 
nunca a sua velha criada Lucrécia que lhe abriu as portas da imaginação popular como recorda com 
saudade: «ouço-lhe a voz nocturna, a esboçar fantásticas cenas e personagens, no fumo torvo da lareira»167.

As histórias por ela contadas de fantasmas, de almas penadas, de lobisomens, de ladrões (Zé do 
Telhado), das bruxas e do demónio, modelaram para sempre a sua sensibilidade para as lendas e 
crendices populares, e contribuíram para o conhecimento desse imaginário popular:

A Lucrécia contando-me histórias, povoava-me de espectros, porque eu fui sempre um sítio ermo, 
com umas alminhas a penar, entre as chamas do Purgatório. Os espectros nasciam da tua voz, 
Lucrécia, como dum sepulcro, à luz da Lua.15 

No poema “A Quinta de Paz”, lembra ainda: 

Ouço contos de bruxedos; 
De alminhas a sofrer na solidão:

163 Ibidem
164 Ibidem
165 Teixeira de Pascoaes, Duplo Passeio, in Obras Completas de Teixeira de Pascoaes (ed. Jacinto do Prado Coelho), 

vol. X, Lisboa, Livraria Bertrand, s.d., p. 156.
166 Teixeira de Pascoaes, “A Era Lusíada”, in A Saudade e o Saudosismo, ed. Círculo de Leitores, p. 192
167 Teixeira de Pascoaes, Livro de Memórias, Lisboa, Assírio & Alvim, 2001, p. 57
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O imaginar do Povo, a luz do Medo,
Que, em mim, se fez nocturna inspiração...

E vejo o antigo criado, o padre António
Que falava das bruxas, do demónio,
Dos franceses (terríveis pesadelos!)
E connosco brincava. Que alegria!
E, ao sol da nossa infância, até sorria
A neve dos seus cabelos...
E vejo as velhas criadas... Vejo a Inês 
Contar-me a sua história.
Dizia e repetia: era uma vez...168

A sua novela O Empecido, vinda a lume em 1950, é, dentro da sua vasta obra, a que melhor revela e 
exprime o imaginário popular. Nela evoca pessoas da terra, seres rudes, mas autênticos, com as suas 
superstições e crendices, a sua linguagem peculiar.

O espaço bucólico e montanhês desta narrativa situa-se em Travanca, uma aldeia situada na serra da 
Abobreira. A origem celta deste lugar é, segundo o autor, manifestada através da existência da “Ágora”, 
«no meio da qual se erige, tendo por base quatro pedras e quatro caibros, um monumento em palha à 
deusa Ceres»169; dos instrumentos musicais e de alguns dos antiquíssimos jogos e danças que ainda hoje 
são executados pela gente do povo, «a animação bailada, em estilo celto-grego»170, como o poeta refere.

A personagem principal é António, pastor de dezasseis anos, filho único, esbelto, de olhos azuis e 
espírito sonhador, que se apaixona pela jovem pastora Isabel.

A trama da novela desenrola-se numa linha de superstições, mistérios, aparições sobrenaturais, crenças 
cristãs associadas ao paganismo. O pai de António, Albino, é um adorador de animais. A sua ligação 
à vaca, chegando a ter-lhe mais afecto do que à própria família, parece ter a ver com crenças pagãs 
muito antigas de povos que habitaram a Península Ibérica, tal como o autor sublinha: «O Albino é um 
camponês zoólatra, uma espécie de egípcio faraónico em Travanca do Monte»171.

As histórias das almas do outro mundo, que tanto o impressionaram na sua infância, estão também 
presentes nesta novela. Maria, mãe de António, vê sempre o espectro da sogra que a odiava, sentado 
ao canto da lareira: 

Basta a luz medrosa dum olhar para que o seu vulto se desenhe no fundo negro da parede. Vê-o 
Maria nas noites em que um certo estado febril lhe provoca alucinações funéreas, amoldadas aos 
seus funéreos pressentimentos172.

O imaginário popular não concebe a vida terrena sem o além. O medo do inferno é uma constante. O 
nome do diabo é sempre invocado a medo e precedido do sinal da cruz.

Teixeira de Pascoaes não deixa de referir, de forma irónica, esse costume enraizado na alma do povo: 
«As velhas persignavam-se, enchendo o corpo de cruzes, como se não lhes bastasse a do calvário...Eu 
te arrenego... Tem pacto com o Demónio... »173.

Uma panóplia de personagens secundárias desfila na novela. Todas elas revelam um pouco da vida da 
aldeia, a sua forma de sentir, os seus hábitos e costumes, não deixando de evidenciar o ambiente de 
rezas e superstições tão habitual no nosso povo; a sadia alegria dos bailes populares.

É, ainda, de relevar a crítica do autor à falsa religiosidade; à religiosidade interesseira; à bisbilhotice 
de certos elementos do povo; à beatice e à superstição como forma de crendice popular; ao conceito 
popular do sobrenatural e da transmigração das almas:

A Joaquina à porta de casa, apavorada e trémula, desfia as contas dum rosário, à toa, sem saber o que reza, 
a meter avé-marias em padre-nossos, e a chamar S. Gonçalo à Santa Rita, essa advogada dos impossíveis, 
que ressuscita mortos e anula actos praticados. Poderia apagar o Sol e obrigá-lo a nunca ter existido! E 
pronuncia frases incoerentes, em que a mísera mulher, tentando falar de Deus, fala do Diabo, e vice-versa!174

168 Teixeira de Pascoaes, O Sempre, Lisboa, Assírio & Alvim, 1977, pp. 151-152.
169 Idem, O Empecido, Amadora, Livraria Bertrand, 1975, p. 174.
170 Idem, op. cit., p. 181.
171 Idem, op.cit. p. 25.
172 Idem, op.cit., p. 43.
173 Ibidem., p. 242.
174 Teixeira de Pascoaes, O Empecido, Obras Completas, XI vol., prosa V, Amadora, Livraria Bertrand, 1975, p. 214.
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A tia Penada é um «“espantalho de farrapos”» murmurando «as suas rezas curativas»175. A velha 
Brígida, «muito conversadeira, em pitoresco estilo», vai contar na aldeia o encontro no monte com 
António e Isabel no seu idílio amoroso.

A crença e o medo, no imaginário popular, surgem associados ao enigma da existência divina, como se 
pode constatar através de algumas expressões: «Credo! Cala-te, Isabel! – E fez o sinal da Cruz, que 
é o sinal de todos os sinais e a assinatura do Criador»176. Procura também mostrar que o respeito pelo 
sagrado é comum a crentes e descrentes nos momentos de aflição, quando diz: «Que te ampare o Anjo 
da Guarda ... Que te ampare o Anjo da Guarda ... Todos nós, crentes ou descrentes, apelamos, em 
última instância, para a protecção divina»177.

O conceito popular do sobrenatural é uma constante. O vulto fantasmagórico, espectral da sogra de 
Maria, mãe de António, surge-lhe em todos os momentos no espírito, figurando-lhe a morte:

«A sogra aparece à nora, quando no silêncio da noite, se extinguem as brasas e a candeia 
bruxuleia»178; «Era ela, sempre, a sogra, conforme a sua aparência derradeira: uma caveira bovina, 
um chinó de estopa amarela ou defumada»179

Nesta obra não faltam as referências mitológicas, lendárias e bíblicas. 

Os arquétipos bíblicos, Abel e Caim, são referências constantes da personagem Maria, mãe de António.

As frases populares e as expressões pitorescas que, estão imbuídas «de um misterioso e dramático 
sentido» e nos remetem para a essência da lenda sebastianista, não deixam também de estar presentes, 
quando o poeta refere: «Não caibo em mim é frase popular, que vale a filosofia de Platão. Mas, se 
um povo grita esta frase, produz-se um terramoto universal!»180, ou a expressão utilizada pelo Zé do 
Telhado: «Morra um homem, e deixe fama nem que seja um ladrão»181.

O mito sebastianista é ainda aflorado, a propósito do desaparecimento de Isabel. António, sentado à 
entrada de uma lapa, «está todo ausente na alada imagem da pastora, essa aparição desaparecida na 
névoa, ou encoberta em estilo sebástico»182.

Ao finalizar a novela, curiosamente, o autor especula com a fantasia, a imaginação e as crenças 
populares.

Corre na aldeia o boato de que o espectro de Maria, entretanto morta, aparecia ao filho no cimo da 
serra. Mas a imaginação popular, mais uma vez, dá vazão à sua exuberante inventiva. Diz-nos, pois, 
o autor: «O boato do aparecimento de Maria ao filho, nos Montes da Abobreira, diviniza-se, através da 
imaginação popular ou fabulosa. Já não é a Maria do Albino, é a Virgem que vai aparecer no planalto do 
dólmen, no dia cinco de Agosto, ao romper do sol»183.

É, pois, bem visível, nesta novela, o interesse de Pascoaes por tudo o que é popular, que vem do povo, 
evocando pessoas da terra, seres rudes e grotescos como personagens mitológicas; valorizando o 
imaginário popular, fértil na criação de lendas, mitos e romances de Literatura oral/tradicional; fazendo 
sentir que o povo é por natureza fecundo no seu imaginário. Basta qualquer pretexto para criar os seus 
contos fantásticos, que acabam por se tornar realidade para essa gente rural, simples.

Mário Beirão, um dos poetas que muito se identificou com os ideais estéticos preconizados pelo poeta 
do Marão, em prol do movimento da “Renascença Portuguesa”, depois de ler a obra, O Empecido, em 
carta ao autor, mostra-se deslumbrado com a sua criação e bendiz o silêncio das paragens, que o viram 
nascer e que activam as forças do seu génio e lhe transmitem a inspiração para a sua obra.

O nome da «doce e martirizada Maria», mãe do Empecido, ficará resplandecendo «a par de certas 
figuras de Sobrehumanidade, como Ofélia, Teresa, Mariana...». Para Mário Beirão, não há lírio de maior 
brandura, nem luz de mais piedoso amor. É uma lágrima portuguesa, ardendo, pela noite sem fim, aos 
pés da Virgem... Fala por gemidos, morrendo em cada ai que solta da alma em ferida aberta, - em chaga 
do Senhor!».

175 Idem, op. cit., p. 131.
176 Idem, op. cit., p. 95.
177 Idem, op. cit., p. 137.
178 Idem, op. cit., p. 79.
179 Idem, op. cit., p. 114.
180 Idem, op. cit., p. 126
181 Idem, op. cit., p. 270
182 Idem, op. cit., p. 62.
183 Idem, op. cit., p. 296.
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A personagem António, o Empecido, «é irmão de todos os Poetas». Por isso, pergunta: «Como não 
amá-lo, se estamos nele? Em qualquer altura do caminho, há, por misterioso designio, uma Isabel a 
empecer-nos...», e com certa amargura, exclama: «Somos os naufragos do Amor!.

Mas, a sua admiração não se limita a estas personagens. Tudo nesta obra é digno de grandeza:
E que dizer das figuras de fundo do retábulo: dos “tios e tias”, que se morrem já saudosos deste 
Mundo, surgindo, de súbito, nos recôncavos da Serra, com um ar de ausentes e ressuscitados? E 
da calentura olorosa dos estábulos, onde é, sempre, Jesus a nascer? E da chuva a chorar na telha-
vã dos casebres?
E, relampejando, nesta atmosfera de poesia extrema, feita só de comoção, quantas correntes 
eléctricas de Pensamento a cruzarem-se e a gerarem, no seu encontro incandescente, sagrados 
mundos!
Que pena o limite das 300 páginas de tão estranho livro! Mas, em pura verdade, este livro não 
acaba. É como uma tela do Columbano! Fica a viver em nós, alimentando o nosso inquieto idear da 
sua substância de realidade e transcendência, - prolongando-se e prolongando-nos.184

Mário Beirão, tal como refere David Mourão Ferreira, «era o mais novo dessa admirável coorte da 
geração “saudosista”, reunida em torno da revista Águia e da fascinante personalidade de Teixeira 
de Pascoaes, desse grupo a que pertenceram, além de Pascoaes, um António Correia de Oliveira 
e um Afonso Lopes Vieira, um Jaime Cortesão, um Augusto Casimiro e um Afonso Duarte - dessa 
notabilíssima plêiade que retomou, quase programaticamente, aquele interesse pela terra e pela história 
portuguesas, que constituía afinal a dupla herança de Nobre e de Junqueiro»185. 

Em Pascoaes, tal como em muitos outros autores, apesar de todos os esforços de aculturação de novas 
formas e de novas ideias, continuam a persistir traços dessa cultura comum e desse imaginário que se 
manifestam em determinadas ocasiões, através de uma deliberada tomada de consciência.

E é através deles e da sua escrita que se perpetuam estes valores, porque, como diz Consiglieri 
Pedroso: «Quando passar a geração, hoje representada pelos nossos pais, ter-se-ão perdido para 
sempre os tesouros que a tempo não soubemos salvar do olvido, porque a moderna geração – não 
soube contar»186.

Como conclusão, gostaria de acrescentar que é preciso compreender, atravessar as palavras que 
estão sempre na eminência de se perderem, escutar essas vozes de outrora que trazem até nós as 
sabedorias ancestrais e que sempre retinirão aos nossos ouvidos como traços imperdíveis do próprio 
tempo. A cultura popular tem a dimensão da memória sobre a memória e cada memória indefinidamente 
ligada a todas as outras que a antecederam.

184 Carta de Mário Beirão a Teixeira de Pascoaes, Lisboa, 21 de Dezembro de 1950, p. 98.
185 David Mourão Ferreira, in Hospital das Letras, Ensaios, 2ª ed., IN- CM, Lisboa, 1981, p. 116.
186 Consiglieri Pedroso, Contribuições para uma mitologia popular portuguesa e outros escritos etnográficos; 

1982/1988, p. 312.
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ABSTRACT
This project seeks to search what is told in popular folk tales focusing on the territory of Alentejo, a 
Portuguese region full of dark stories. Stories that often reflect the fears and insecurities, along with a 
particular form of individual and collective imagination; stories told by the fire, commented on the balcony 
of the tavern or shared near the TV set; bizarre stories that reveal local superstitions, responsible for the 
creation of myths and monsters.  

Approaching some of the concerns of contemporary art (such as issues of identity and borders), the focus 
of localities and people of the Alentejo, comes into this project, with the primary purpose of collecting 
stories related to the themes mentioned above, to establish a second level of (re ) creations, with the 
intention to preserve the memory and its place through the revelation of the people’s imagination in a 
particular Portuguese region - the Alentejo. 

The “Chills - the anxiety that precedes the cry” (ExQuorum project developed in association with the 
Center for the Study of Arts, University of Évora) has already produced some creative performances, 
such as  “Nah” (in which contributions have intuitively sought to collide the oral heritage Alentejo with 
other international productions coming from the Japanese folklore). Another example of this kind was 
“Tales Do not Tell”, an informal show in the form of a “storyteller”. 

RESUMO
Com esta participação na “Conferência Internacional da Tradição Oral – Oralidade e Património 
Cultural” pretendemos sobretudo apresentar, neste contexto, o projecto “Arrepios: a ansiedade que 
antecede o grito”. Iniciado, em 2007, na ExQuorum – uma estrutura de promoção artística fundada 
em Évora (exquorum.blogspot.com), este projecto consiste na recolha e no tratamento de histórias 
da tradição oral alentejana relacionadas com a experiência do medo, responsáveis pela criação 
de mitos e superstições locais, tendo em vista a sua posterior (re)criação literária e/ou artística. 
Comecemos então, em primeiro lugar, por fundamentar tematicamente o projecto, enquadrando-o 
à luz dos últimos anos de trabalho, para logo depois, em segundo lugar, descrevendo-o melhor, 
esquematizar o seu percurso, para, por fim e em terceiro lugar, expor as respectivas estratégias de 
recriação futura apontadas, agora que este projecto está também integrado no (e conta com o apoio 
do) CEL-UTAD/UE, Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
e da Universidade de Évora.
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1. Contextualização ou  
“o medo na criação artística”
O nosso interesse tão particular pela temática do medo resulta de um conjunto de motivações (pessoais 
e artísticas) que se foram, ao longo dos últimos anos, consolidando e que procurarei aqui, antes de mais 
nada, sucinta e cronologicamente, esquematizar. 

No contexto do CorpoCriações, o projecto de pesquisa e criação artística pelo qual sou responsável na 
ExQuorum, dedicámo-nos, em 2006, aos Exercícios sobre A Testemunha, uma exploração dramatúrgica 
com actores, a partir do respectivo conto de Manuel da Fonseca, concebida em dois momentos (um 
primeiro, em Lisboa, com o apoio do Grupo de Teatro de Letras da Universidade de Lisboa e, um segundo, 
no Porto, na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo), onde surgiu, pela primeira vez, de uma 
forma clarividente, o medo como elemento temático central na respectiva linguagem cénica e artística. 

Depois, ao ingressar na Pós-Graduação em Criações Literárias Contemporâneas da Universidade de Évora, 
procurei focar a minha investigação pessoal no estudo da literatura e do cinema (nipónico e norte-americano) 
de terror. Considerando assim, por um lado (como ponto de fuga), este riquíssimo legado Japonês (não 
somente o J-horror, enfoque central desta investigação, mas também os respectivos Teatro Tradicional, Butoh, 
Anime, Machinima), e tendo sempre, por outro lado, inevitavelmente (em primeiro plano) a herança cultural 
do Alentejo (de onde sou natural), foram-se assim multiplicando afinidades e desta progressiva contaminação 
(com origem intuitiva) entre o património Alentejano e Japonês, resultou então, em Dezembro de 2008, o 
espectáculo Nâh, baseado num conjunto de lendas e ícones de ambas as proveniências, tomando como 
denominador comum a respectiva experiência transversal do medo nas histórias e nas figuras seleccionadas. 

Nesse mesmo ano, e com uma das bolsas europeias “art4eu: Pepiniéres européennes pour jeunes 
artistes”, tinha-me ainda proposto dirigir uma residência artística, com a Compagnie Cano Lopez 
(em Tours, França), precisamente dedicada à temática (e intitulada também) La peur dans l´art, no 
contexto da qual resultou um texto de natureza performativa, que redigi, a par com os workshops com 
actores (profissionais, amadores e alunos do respectivo Conservatório) que dirigi, onde o fomos assim 
experimentando também cenicamente.

Insistindo no amadurecimento de uma linguagem artística que se fundasse, ao mesmo tempo, nesta 
crescente importância (para este percurso) da experiência e da temática do medo, participei ainda 
pontualmente em “Poe e a criatividade gótica”, um congresso promovido pelo Centro de Estudos 
Anglísticos da Universidade de Lisboa, em 2009, com uma pequena intervenção, na Biblioteca Nacional, 
sobre as potencialidades performativas do conto Black cat, contando ainda com o actor Pedro Carraca 
para fazer uma primeira leitura pública de Já não sei o que fazer comigo, um texto que havia sido 
inspirado no respectivo original do poeta americano. 

Na sequência de todo este trabalho, mas procurando desta vez debruçar-me concretamente sobre um 
caso português, o da prisão (ou campo de concentração) do Tarrafal, iniciei recentemente o projecto 
“Trinta e tal no campo da morte lenta”, ao qual conto dedicar-me (pessoal e artisticamente) nos próximos 
anos. Tendo estado em residência de quatro meses, em Cabo Verde, para investigação e criação 
dramatúrgicas, com a bolsa “Criar Lusofonia” do Centro Nacional de Cultura e da Direcção Geral do 
Livro e das Bibliotecas, este trabalho revelar-se-á agora, nos próximos anos, não só pelos Contos de 
não dizer: a carta de um prisioneiro, uma acção que veio a desenvolver-se paralelamente (dirigida 
sobretudo a alunos de escolas secundárias), mas também (e sobretudo, dado que esta se trata da sua 
motivação inicial) pela futura concepção de um tríptico objecto artístico (constituído, a saber, por um 
espectáculo performativo, a edição de um conto e a realização de um pequeno filme).

Ora, deste meu percurso pessoal desenvolvido nos últimos anos e acolhido artisticamente na 
ExQuorum, surgiu, pois, naturalmente a vontade de, no seio dessa estrutura, nos aplicarmos a um 
projecto continuado que pudesse, a par das restantes acções (desenvolvidas p.e. pelos seus projectos 
de pesquisa e criação artística permanente - tanto o CorpoCriações acima citado, como o Projecto 
de Investigação de Ana Silveira Ferreira) e de uma forma intencionalmente demorada, dedicar-se às 
histórias da tradição oral relacionadas com episódios ou com experiências de medo (independentemente 
de estas poderem ser ficcionadas ou reais), começando por fazer, numa primeira etapa de trabalho, o 
máximo possível de recolha e de documentação destas mesmas histórias, no Alentejo. Recuperando 
o que eu próprio escrevi, num outro contexto, para um artigo incluído na revista Sinais de Cena nº 12 
(aavv, 2009: 99-102) da Associação Portuguesa de Críticos de Teatro:

Tal como Carol Anne (em Poltergeist de Steven Spielberg) que não consegue “ler” as mensagens, o medo 
surge frequentemente daquilo que não conhecemos e daquilo que não controlamos. Esta leitura, muito 
embora trivial, permite-nos conjecturar a possibilidade de um controlo invisível (provocado pela própria 
disseminação do terror), cuja essência não está, como constata Giovanna Borradori, “na eliminação física 
de quem quer que se considere diferente, mas [essencialmente n´]a erradicação da diferença nas pessoas, 
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nomeadamente da sua individualidade e capacidade de acção autónoma” (BORRADORI, 2004: 29). 
Através deste regime ditatorial incorpóreo (não militarizado, mas consumidor e “culturizante”), sustenta-se 
uma rede (quem não se antecipou na companhia de Huxley, Orwell ou Burgess?) suportada por meios 
dificilmente perceptíveis (acusados por activistas como Michael Moore, Jacque Fresco ou Peter Joseph), 
normalmente atribuídos ao imaginário das teorias da conspiração (tão populares, p. e., durante a Guerra 
Fria e no último quartel do século XX). E é em todo este contexto que surge uma justa interrogação: 
como será então possível soltarmo-nos destas amarras invisíveis (manobradas por imperceptíveis fios, 
absorvidos por uma estrutura já autonomizada e cuidadosamente planeada), escusando-nos a fazer parte 
desta “classe morta” automatizada? “All dressed in unifmors so fine, (…) with measured steps, they walked 
in line” (Ian Curtis, em excerto da letra de “Walked in line”, do álbum Warsaw de 1978).

E se esta concepção estereotipada de um opressor incorpóreo é artisticamente fértil, também o interior 
sombrio do indivíduo nos mostra um território abastado para a especulação criativa. E imediatamente 
nos lembramos de Norman Bates (o de Bloch, o mesmo de Hitchcock) e Patrick Bateman (American 
Psycho de Bret Easton Ellis). Se há “medos que crescem de acordo com a nossa própria imaginação” 
(Ring de Koji Suzuki), também é verdade que, como escreve Maria Antónia Lima (em Terror na literatura 
norte-americana), o medo “contemporâneo com o qual convivemos não vem da Transilvânia, não se 
esconde em florestas nem no fundo de armários. Está dentro de nós (…), nos amigos, nas escolas, nas 
ruas conhecidas, nos ambientes mais banais e tranquilos” (LIMA, 2008: 17). 

Decorrente da instabilidade provocada por essa característica perturbadora de poder surgir em qualquer 
lado, por qualquer canal, incitado por qualquer alguém, este medo, gravado também na criação 
contemporânea, torna-se (ainda mais) relevante pela sua própria indefinição, como um legado directo 
das experiências “pós-11 de Setembro”. 

A necessidade de procurar então um projecto, como o “Arrepios”, que nos confronte hoje com (antigas) 
histórias de medo da tradição oral alentejana, passa precisamente pela nossa vontade de (à luz 
desta possível percepção do medo contemporâneo) querermos sobretudo vir a promover um implícito 
encontro de gerações, capaz de valorizar este legado imaterial e preservar a sua respectiva memória, 
ao mesmo tempo que actualiza a problemática deste tema.

2. Apresentação ou o projecto “Arrepios: a 
ansiedade que antecede o grito”
Qualquer universo (individual ou colectivo) está, pois, repleto de histórias - entre elas, histórias que, 
muitas vezes relatadas ou adaptadas a partir de ocorrências (pelo menos, hipoteticamente) concretas, 
acabam por reflectir os medos e as inseguranças locais, a par, muitas vezes também, de uma portentosa 
imaginação colectiva. Histórias contadas antigamente à lareira para os netos; histórias comentadas, 
entre pares, no balcão da tasca ou nas mercearias; histórias que, passando de geração em geração, 
chegam agora (quando, por elas, perguntamos) às confortáveis conversas num sofá à volta de uma 
televisão. Bizarras, arrepiantes, sombrias – protagonizadas por bruxas, fantasmas, lobisomens ou 
figuras humanas com características ou poderes inexplicáveis – algumas destas histórias têm, por 
vezes, a capacidade de nos revelar os mitos e “monstros” locais (as personagens de que toda a gente 
falou e os locais que ficaram marcados pela sua respectiva acção), com os quais, no entanto, muitos 
dos testemunhos nos asseguram, nunca terem ficado, porém, perturbados. 

Com o projecto “Arrepios: a ansiedade que antecede o grito”, pretende-se então sobretudo procurar estas 
mesmas histórias, embutidas no íntimo foro popular, dentro do território alentejano, percorrendo-o com 
uma câmara de vídeo, uma máquina fotográfica e/ou um gravador áudio, privilegiando para este efeito 
as vozes mais antigas da terra, perguntando então, em primeiro lugar, nos seus locais permanentes de 
convívio (como centros de dia ou lares para a terceira idade) ou nos espaços característicos do seu 
encontro informal (como largos, jardins ou tabernas).

No contexto da comunicação virtual e digital em que vivemos nem sempre tem sido fácil justificar (sobretudo 
financeiramente) um projecto que, pelo menos no primeiro momento de recolha e documentação, vive e se 
alimenta justa e intencionalmente da procura de um contacto directo (e personalizado) com pessoas anónimas. 
Foi, no entanto, bem claro, para nós, que a natureza desta pesquisa deveria assentar na procura de referências 
locais, na promoção de um prolongado (e repetível) espaço de diálogo, nas histórias que se dizem e que se 
ouvem, no tempo necessário in loco para perguntar e para ouvir (em todos os seus detalhes) uma resposta – é 
daqui, aliás, que resulta a integração, neste projecto, de Ana Silveira Ferreira, cujos estudos recentes (sobretudo 
inspirados na concepção Proustiana de “tempo perdido”, onde este não é um tempo desperdiçado, porque pode 
ser derradeiramente produtivo, nem é um tempo irrecuperável, porque pode vir a ser resgatado pela memória) 
nos revelam a espera também como uma experiência temporal frutífera em si mesma. Ora, no contexto deste 
projecto, que se pretende desenvolver (como vimos já) de uma forma intencionalmente paciente, estas noções 
(aplicadas ainda ao conceito de viagem itinerante pelo Alentejo) constituem aqui um contributo muito importante, 
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para que, em função do que for sendo (ou não) descoberto pelas respectivas histórias partilhadas, nos 
permitamos sempre deixar a sua trajectória (senão totalmente em aberto, pelo menos mantendo-a) permeável e 
flexível às eventuais afinidades que se forem, progressivamente e no terreno, encontrando. 

Assim, tendo começado, em 2007, esta recolha (ainda um pouco à procura daquilo que, com ela, poderíamos 
vir a encontrar) na cidade de Évora (de onde é natural, como já dissemos, a ExQuorum), na altura, a par do 
“Encontro de ANi+”, um primeiro encontro internacional de projectos de investigação artística (promovido 
pela ExQuorum na Universidade de Évora, com o apoio, entre outros, da Fundação Calouste Gulbenkian, 
Institute Mediterranean, Embaixada de Espanha em Portugal, Centro de História da Arte da Universidades 
de Évora, Universidades de Malta e Washington), esta pesquisa de histórias do medo acabou entretanto 
por vir a alargar-se, já no ano de 2008, à zona de Estremoz, onde estivemos depois (e onde iremos 
ainda regressar), em recolha, com o apoio da respectiva Câmara Municipal. Entretanto, tendo surgido 
a possibilidade de, no âmbito desta iniciativa, nos integrarmos pessoalmente, em 2009, como membros 
colaboradores no CEL-UTAD/UE, Centro de Estudos em Letras da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro e da Universidade de Évora (onde, aliás, a Profª. Maria Antónia Lima - entretanto convidada para 
participar também na direcção do projecto “Arrepios” - estava já incluída), temos estado agora, em 2010, não 
só dedicados, por um lado, à continuação no terreno da recolha destas histórias – agora concretamente em 
Valverde e em São Brás do Regedouro (com o apoio da Freguesia de Nossa Senhora da Tourega) –, mas 
também, por outro lado, temos estado concentrados na necessidade de uma reformulação (a curto prazo) 
deste projecto, quer pela sua circunscrição geográfica (vindo a trabalhar sempre na mesma zona, pelo 
menos, no futuro, durante um determinado intervalo de tempo), tendo em vista um maior aprofundamento 
do material aí recolhido, quer também pela necessidade de vir agora a constituir uma equipa de 
colaboradores com especialistas de diversas áreas (designadamente da antropologia, sociologia, filosofia, 
estética, dramaturgia, etc.) que possa vir a acompanhar, numa segunda etapa de trabalho, a transcrição, a 
organização e o tratamento das respectivas histórias entretanto recolhidas e documentadas. 

Esta actual participação na “Conferência Internacional da Tradição Oral” insere-se também na nossa 
vontade de vir agora a apresentar este projecto a outras instituições com campos de trabalho tangentes, 
num momento em que recapitulamos relações com projectos próximos de nós e interesses comuns 
(tais como, e apenas a título de exemplo, a Trimagisto – Cooperativa de Experimentação Teatral ou o 
projecto “Assim Morreu Uma Desgraçada”). 

3. Conclusão ou a respectiva (re)criação 
literária e/ou artística
Considerando que, nos últimos anos, a par do “Arrepios: a ansiedade que antecede o grito”, foram já 
desenvolvidos o espectáculo Nâh (2008) e a iniciativa Contos de não dizer (2009) do projecto CorpoCriações 
(acções iniciadas noutros contextos, mas que acabaram por ser amplamente influenciadas por algumas das 
histórias concretas locais que fomos entretanto encontrando) encaramos o desenvolvimento futuro deste 
projecto, mais uma vez, como uma significativa mais valia para a actualização de um cruzamento entre tradição 
e contemporaneidade no Alentejo, estimulando: por um lado, uma fundamentada investigação (prática e 
conceptual) que possa continuar a ampliar-se, designadamente no contexto do CEL-UTAD/UE, contribuindo 
para a valorização da memória do seu respectivo património cultural, assim como procurando, por outro lado, 
criar (numa terceira etapa de trabalho) um espaço de experimentação artística, designadamente no contexto 
da ExQuorum, capaz de aproximar esta temática do medo a outras inquietações da arte contemporânea 
(como as tão actuais problemáticas da identidade e fronteira que nos caracterizam).

Querendo então continuar, no futuro, a dedicar-nos a esta demorada pesquisa – não esquecendo que o 
primeiro e último objectivo desta recolha e tratamento de histórias do medo passará precisamente pela 
sua futura (re)criação literária e/ou artística – pensamos ainda que a parceria entre o CEL-UTAD/UE e 
a ExQuorum poderá vir igualmente a contribuir para a afirmação do projecto “Arrepios”, mantendo como 
constante a sua relação (geográfica e afectiva) com o património cultural alentejano, mas procurando, ao 
mesmo tempo, um espaço de colaboração (rigorosa, mas imprevisível) com outros parceiros institucionais, 
estruturas, criadores, investigadores e pensadores. Assim, a estratégia de desenvolvimento desta iniciativa, 
no Alentejo, toma pois bem a forma de um impulso expansivo, a partir do distrito de Évora (como centro 
natural de partida e de chegada), que marca simultaneamente o Alentejo como a sua casa.
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To tell and retell the traditional tale

Contar e recontar o conto tradicional
Rui Arimateia – Câmara Municipal de Évora, Portugal

rui.arimateia@mail.evora.net

“Deus inventou o homem para o ouvir contar contos”. Ditado Popular

ABSTRACT
“The tale is made by the listener” (Italo Calvino), to the extent that he transmits it...

To Leite de Vasconcelos, traditional tales resemble ‘pebbles’, since tales have to be told, must be “rolled” 
a lot to become perfect in its narration and survival as oral tradition.

Basically the traditional tale, which has reached us today, is the survivor form of the narration throughout 
its life, from mouth to ear.

Traditionally if the tale is not heard, nor is told, it is forgotten, dies, disappears. If the process tell / hear 
/ tell ... is stopped, this circular process of traditional secular communication, the tale, result and vehicle 
of Tradition, fades from our memories.

RESUMO
“Quem faz o conto é o ouvinte” (Italo Calvino), na medida em que o transmite…

Para Leite de Vasconcelos os contos tradicionais assemelham-se aos “calhaus rolados”, uma vez que 
os contos têm de ser contados, têm de ser muito “rolados” para se tornarem perfeitos na sua narração 
e sobrevivência enquanto tradição oral.

No fundo o conto tradicional, que chegou até nós hoje, é a forma sobrevivente da narração ao longo da 
sua vida, de boca a ouvido.

Tradicionalmente se o conto não for ouvido, nem for contado, é esquecido, morre, desaparece. Se o 
processo contar / ouvir / contar… for interrompido, esse processo circular de comunicação tradicional e 
secular, o coto, resultado e veículo da Tradição, desaparece das nossas memórias.

O conto tradicional, que chegou até nós hoje, é a forma sobrevivente da narração oral no decorrer da 
sua mais ou menos longa vida, transmitido de boca a ouvido. Tal como afirma Ítalo Calvino, “Quem faz 
o conto é o ouvinte”, na medida em que o transmite…

A problemática do conto tradicional, do conto de encantar, do conto do maravilhoso, poderá ser 
enquadrada por muitas perspectivas e enfoques científicos. Uns de natureza mais antropológica e 
sociológica, outros focando mais a psicologia e a psicanálise, outros ainda podendo ser abordados 
através do ponto de vista da filosofia ou mesmo da filosofia da educação.

A problemática do conto tradicional agora abordada insere-se numa área em que todas as abordagens 
acima referidas são afloradas numa perspectiva digamos assim integrada uma vez que este pequeno 
estudo servirá para enquadrar um conjunto de inquéritos–recolha sobre e de contos tradicionais no 
Concelho de Évora, ao longo de toda a área geográfica do concelho, rural e urbano, e que pensamos 
nos permitirão compreender a complexidade do contar e do recontar contos tradicionais, ou não, pelos 
diferentes actores sociais que hoje habitam o Concelho de Évora.

Tradicionalmente se o conto não for ouvido, nem for contado, é esquecido, morre, desaparece. Se o 
processo contar / ouvir / contar… for interrompido, esse processo circular de comunicação tradicional 
e secular, o conto, resultado e veículo da Tradição, desaparece das nossas memórias. Já para José 



To tell and retell the traditional tale18

• 184

Leite de Vasconcelos os contos tradicionais assemelham-se aos “calhaus rolados”, uma vez que os 
contos têm de ser contados, têm de ser muito “rolados” para se tornarem perfeitos na sua narração e 
sobrevivência enquanto tradição oral.

Nos nossos dias atrevamo-nos a pesquisar o seguinte, sobre o conto tradicional:

• quem o conta?

•  como conta?

•  quando conta?

•  porque conta?

•  a quem conta?

A Tradição Oral ou, um pacto através da palavra – a importância sublime do contar e do escutar…

O Conto Tradicional só existe autenticamente porque existiu/existe ainda uma relação de corpo, total, 
entre contador e ouvinte. Um processo de escuta, de comunicação em que ou se está inteiro ou a magia 
do contar e do escutar não acontece.

A criança (também a que está em nós!) entra em relação com o contador: olha-o nos olhos, percepciona 
o seu gesto por mais subtil que seja – um esgar de boca, um elevar de sobrolho, um piscar de olhos, 
um sopro, um tremor, um sorriso, um lamento...–, bebe as palavras dramatizadas, e todas as diferentes 
entoações... 

A partir de certa altura desta relação, deixarão de haver dois sujeitos – contador e ouvinte – para 
entrarmos noutra dimensão de comunhão, de sentimento, de criação...

Uma atenção total permitirá a compreensão de uma meta-linguagem, de uma tipologia arquetípica em 
que a possibilidade de uma interiorização transformante poderá de facto acontecer, eventualmente com 
incidências físicas, psicológicas e espirituais, para quem se encontrar mergulhado e disponível neste 
processo de grande atenção e partilha.

Contudo, não poderemos deixar de observar o conto tradicional inserido na nossa sociedade moderna, 
com todas as suas desestruturações e anomalias funcionais, psicológicas e outras. Assim, perante o 
conjunto de problemas e de males sociais que se nos deparam nas relações sociais do quotidiano, o 
indivíduo, a família, os grupos sociais encontram-se cada vez mais espartilhados física, psicológica e 
espiritualmente.

Problemas sociais tais como a falta de emprego; a competição desenfreada para a obtenção de um lugar 
que assegure um rendimento familiar mínimo; o rápido crescimento do extracto etário da 3ª Idade e a 
emergência urbana de uma 4ª Idade. Males sociais como a droga e a tóxico-dependência, a violência, 
o racismo e a xenofobia que emergem por toda a parte. 

Tudo isto tem como resultado imediato a fragilização do indivíduo e da família. Tudo isto vai condicionar 
a sociedade, complicá-la e desestruturá-la, apontando-lhe um fim que quase podemos profetizar 
escatologicamente como estando próximo.

Daí todos nós sabermos que uma perspectiva de mudança sociocultural terá de ter um carácter 
inadiável e inevitável para que valores como o Bom, o Belo e o Verdadeiro voltem à ribalta dos objectivos 
autênticos de sociedade e de socialização, e se constituam enquanto pragmáticas verdadeiramente 
humanas para reencontrarmos um Sentido para a Vida.

Os contos de encantar, principalmente ao nível da prevenção, poderão ter um papel extraordinariamente 
importante para as crianças e para os adultos de hoje.

A função educativa dos contos de encantar poderá exactamente consistir na importância do fornecer ao 
imaginário da criança e do fazer relembrar ao adulto a Grande Verdade Antiga, o Grande Mito Universal 
de que a Vida é Una e o Homem faz parte d’Ela, possuindo em si uma acção verdadeiramente criadora 
e transformadora. A Grande Imagem que o conto fornece é afinal constituída pelas grandes imagens 
paradigmáticas procuradas pelo homem ao longo dos tempos, tais como, e volto a referir, o Bom, o Belo 
e o Verdadeiro, tais como a Sabedoria, a Força e a Beleza...

Diz-nos o contador de contos Federico Martin187 que: “Os contos que contamos às crianças são os 
contos que se contaram no princípio dos tempos para todos, quando a espécie humana estava na 
mesma idade que qualquer criança, com a mesma visão e as mesmas questões sobre o mundo. Hoje, 
os adultos interessam-se pelos contos porque vivem num mundo onde não há uma presença que fala, 
as pessoas podem viver acompanhadas mas ao mesmo tempo estão sós. Com a televisão pensam 

187 Entrevista ao “Diário do Alentejo”, Beja, em 12 de Maio de 2000.
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que têm teatro e cinema em casa. As pessoas procuram presenças que falem e que lhes recordem um 
tempo em que se dizia que o homem falava e comunicava. O que a criança faz é calar-se, entregar todo 
o seu poder ao contador, que lhe explica o mundo.”

A possibilidade de criar imagens no seu íntimo, e de igualmente lhes conferir uma forma exterior, é uma 
qualidade essencial e singular do ser humano. A imagem possui para todos algo de fascinante e de 
arrebatador. Ainda hoje a vivência de imagens desempenha um papel deveras importante, conforme o 
demonstrou a rapidíssima ascensão sociocultural da televisão na nossa sociedade moderna.

Poder-se-á dizer que o homem moderno tem fome de imagens. Contudo existem questões em certa 
medida problemáticas que nos são colocadas e sobre as quais importa reflectir de modo claro e consciente:

• que qualidade de imagens consome a criança diariamente?

• que qualidade de imagens o adulto fornece à criança, durante o seu desenvolvimento, 
principalmente durante os primeiros anos da sua formação como ser humano?

Serão imagens que irão fortalecer a personalidade da criança com falsas necessidades (tais como o 
consumismo, a abundância, a guerra, o ódio, a violência gratuita, etc.) e valores ideológicos negativos? 
Ou, pelo contrário, imagens que contribuam construtivamente para a educação da vida social em 
comunidade e em relação como o que a rodeia?

Imagens, fornecidas com o intuito de fazer com que os instintos agressivos/anti-sociais e negativos 
da criança se transformem em instintos virados para a socialização e coesão social do grupo ao qual 
pertence?

No fundo a criança necessita de imagens que lhe forneçam valores essencialmente humanos e criativos; 
porque, ao identificar-se com eles, na relação com os seus semelhantes vai querer usá-los, imitá-los, 
experimentá-los... em liberdade.

Nós, os homens e as mulheres de hoje julgamos estar mais próximos da Verdade e da Realidade 
do que os nossos antepassados, para quem o contar contos de encantar tinha uma finalidade de re-
creação... de recordação de vivências espirituais arcaicas, mas autênticas, porque transformantes e 
transformadoras, de mentalidades e de personalidades, principalmente ao nível da infância, onde tudo 
era bebido insaciavelmente até à última gota.

Teremos nós capacidade para uma compreensão total da Verdade? Daquela Verdade cantada 
poeticamente e assumida de forma onírica e velada nos Contos de Encantar e que até nós chegaram 
através da Tradição Oral?

Parece-nos inatingível uma profunda compreensão dessa mesma Verdade.

Assim, para tentarmos ultrapassar a frustração e a incapacidade que nos (a)parecem inatas, vimos 
transformando e espartilhando o que julgamos entender por Verdade em miríades de dogmas, de leis, 
de convenções, de teorias, que nos ajudam a dominar, ou antes, a domesticar e a tentar modelar, a 
nosso gosto, aquilo que julgamos ser a Realidade e a Vida... segundo os nossos próprios juízos e 
critérios. Sempre olhamos para o exterior de nós próprios quando queremos compreender qualquer 
mistério vital, sempre temos julgado que aquela Verdade intransponível e inacessível se encontra 
encerrada algures, em algum país longínquo, nalgum livro dito sagrado, em qualquer local ou pessoa 
investida de autoridade. 

Porém, e fazendo jus ao aforismo antigo que reza: 
«Não me procuraríeis se não me tivésseis encontrado já...»,

resta-nos a possibilidade de encontrar algo, e esse algo estará encerrado no nosso próprio corpo, nos 
nossos genes, no nosso Ser... é o nosso génio...

Não obstante, no quotidiano, as pequenas verdades, as pequenas certezas que nos rodeiam, fluírem 
através de nós como os grãos de areia escorrem através da nossa mão aberta, a realidade que julgamos 
rodear-nos assume cada vez mais uma condição virtual. 

A matéria é olhada de modo completamente diferente pelo cientista deste novo milénio, em relação ao 
seu colega de há vinte, trinta, quarenta anos... Toda a imensa evolução tecnológica e científica, apesar 
de nos abrirem novas perspectivas para a compreensão da matéria, da vida manifestada, vem-se 
também deparando com complexidades cada vez mais ténues, mais subtis, de cada vez em dimensões 
de estar e de ser mais inacessíveis, onde o acaso e a Consciência irão ter progressivamente alguma 
coisa a dizer... Nem na própria morte nós poderemos descansar o nosso espírito indagador, elegendo-a 
como a única certeza nesta vida...

Poderemos então perguntar: o que nos resta, enquanto seres vivos dotados de inteligência, de 
capacidade de perguntar, de procurar e de encontrar?... Talvez tão só o tomarmos consciência dessa 
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capacidade e sorrirmos perante aquela POSSIBILIDADE de viver o que dia-a-dia, minuto-a-minuto, faz 
acontecer perante nós próprios, em nós próprios, e nos faz ouvir muito suavemente, muito subtilmente, 
no fundo da nossa ténue Consciência, o pedido: «Fecha a mão!» e, ao fecharmos a mão, depararmos 
com três grãozinhos de areia que conseguimos suster... E com que alegria os olhamos, tal como uma 
criança olha um imenso tesouro formado pelas coisas mais sem significado, pelas coisas mais simples 
que encontrou ao sabor do vento durante as suas brincadeiras inocentes... 

Não queria deixar de vos apresentar um pequeno texto de Almada Negreiros, denominado A Verdade:
«Eu tinha chegado tarde à escola. O Mestre quis, por força, saber porquê. E eu tive que dizer: 
Mestre! quando saí de casa tomei um carro para vir mais depressa, mas, por infelicidade, diante do 
carro caiu um cavalo com um ataque que durou muito tempo.
O mestre zangou-se comigo: Não minta! diga a verdade!
E eu tive de dizer: Mestre! quando saí de casa... minha mãe tinha um irmão no estrangeiro e, por 
infelicidade, morreu ontem de repente e nós ficámos de luto carregado.
O mestre ainda se zangou mais comigo: Não minta! diga a verdade!!
E eu tive de dizer: Mestre! quando saí de casa... estava a pensar no irmão de minha mãe que está 
no estrangeiro há tantos anos, sem escrever. Ora isto ainda é pior do que se ele tivesse morrido de 
repente porque nós não sabemos se estamos de luto carregado ou não.
Então o mestre perdeu a cabeça comigo: Não minta, ouviu? diga a verdade, já lho disse!
Fiquei muito tempo calado. De repente, não sei o que me passou pela cabeça que acreditei que o 
mestre queria efectivamente que lhe dissesse a verdade. E, criança como eu era, pus todo o peso 
do corpo em cima das pontas dos pés, e com o coração à solta confessei a verdade: Mestre! antes 
de chegar à Escola há uma casa que vende bonecas. Na montra estava uma boneca vestida de cor-
de-rosa! Mestre! a boneca estava vestida de cor-de-rosa! A boneca tinha a pele de cera. Como as 
meninas! A boneca tinha tranças caídas. Como as meninas! A boneca tinha os dedos finos. Como 
as meninas! Mestre! A boneca tinha os dedos finos...»188 

E conseguiremos reviver o estádio de infância que, qual Mito do Paraíso Perdido, se encontra à espera 
de um estímulo nosso para que desperte e, de certo modo, nos guie na nossa enfadonha caminhada 
de adultos, procurando a verdade absoluta e passando ao lado das muitas pequenas verdades que 
constituem a vida real do dia-a-dia?

Tal como diz o Poeta:
não se gastou nem se perdeu a infância
a nossa infância
ficou junto escondida em qualquer canto da vida
sem mudança igual a ser
como a vida que mora por dentro do viver189

Para o homem de hoje, os Contos de Encantar podem muito bem ser aqueles grãozinhos de areia, sem 
sentido para quem procura dogmas, convenções ou teorias complicadas e intricadas, aparentemente 
possuidoras de autoridade e poder, contudo vazias de sentido e de autenticidade. O Conto de Encantar 
poderá ser eventualmente aquela possibilidade de olharmos para nós e ao nosso redor e vermos algo 
diferente porque, realmente, não existem dois grãozinhos de areia iguais...

Encontramo-nos hoje a redescobrir os Contos de Encantar. Apesar de tudo teremos ainda em primeiro 
lugar de readquirir, de reaprender o conhecimento e a vivência espirituais imanentes no acto de 
contar um conto, sem complicações conceptuais nem preocupações didácticas... O acto de contar um 
conto, o acto de ouvir um conto, à noite, seja junto à lareira, ao redor de um aquecedor eléctrico, a 
olhar as estrelas... contém em si próprio qualquer coisa de ritual, de místico, de totalizante... Se não, 
experimentemos, contemos um conto – de fadas, de gigantes e de anões, de bruxas e lobisomens, de 
bichos falantes e encantamentos, de varinhas de condão e de cavalos voadores, etc. – a uma criança 
e tomemos, ao mesmo tempo, atenção ao que se passa nessa relação, observemos a criança: ela está 
a viver no seu interior o que escuta exteriormente, absorve as imagens que se desenrolam perante ela 
 – ela lembra-se, ela sente, ela entrega-se totalmente à acção e às imagens psíquicas que se formam 
na sua pequena cabeça.

Importante é esta pequena reflexão sobre a infância em nós, adultos, por Franz Hellen190:
«A infância não é coisa que morra em nós, que seque uma vez cumprido o seu ciclo. Ela não é uma 
recordação. É o tesouro mais vivo, tesouro que continua a enriquecer-se à nossa custa... Infeliz 

188 NEGREIROS, José de Almada - poesia , Lisboa, 1971 (p.179).
189 BRANCO,Beatriz Serpa -A Face e as Sombras, Évora,1969 (p.29).
190 Cit. por DURANT, Gilbert - A imaginação simbólica, Lisboa, 1979 (p. 85 - ‘Nota’ 45).
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aquele que não consegue recordar a sua infância! voltar a captá-la em si como um corpo no seu 
próprio corpo, um sangue novo no sangue velho: esse terá morrido quando ela o deixou.»

Goethe, um dos grandes poetas da humanidade e que cantou na sua obra poética muitos temas da 
Tradição Oral Popular, dizia dever o seu talento ao facto de ter tido uma infância rica em fantasia. É, de 
resto, conhecido um depoimento de sua mãe; afirmava ela:

«O ar, o fogo, a água e a terra, apresentava-lhos eu como lindas princesas e toda a natureza tomava 
um sentido mais profundo. Inventávamos estradas entre as estrelas e as grandes cabeças que 
encontrávamos. Ele devorava-me com os olhos. E se o destino de qualquer um dos seus favoritos 
não era o que ele desejava, eu via isso logo na sua cara ou nos seus esforços para conter as 
lágrimas. Uma vez ou outra interrompia dizendo: – “Mãe, a princesa não casará com esse miserável 
alfaiate, mesmo que ele mate o gigante”. Aqui, eu parava e adiava a catástrofe até à noite seguinte. 
Assim, a minha imaginação era frequentemente substituída pela dele; e quando, na manhã seguinte, 
eu arranjava o destino em conformidade com as suas sugestões, dizendo “Tu adivinhaste, foi assim 
o que aconteceu”, ele ficava todo emocionado e podia-se ouvir o bater do seu coração».191

Segundo Bruno Bettelheim:
«Os contos de fadas, para além de uma deliciosa forma de entretenimento, têm um papel 
fundamental a desempenhar na estruturação da personalidade. São uma obra de arte elaborada ao 
longo dos séculos; uma dádiva de amor a que todas as crianças têm direito.» 

E é ainda Bettelheim quem afirma:
«A história de fadas é essa dádiva de amor a ser partilhada por pais e filhos. É o presente que a 
humanidade lega às suas crianças e que ninguém tem o direito de impedir que sejam as crianças a 
desembrulhá-lo com felicidade!».

Também a conhecida escritora de contos e histórias para a infância, Alice Vieira, refere:
«Pode haver coisa mais bonita do que ouvir uma estória ao colo da mãe, do pai ou da avó? É como 
se as crianças pensassem: – “Há bruxas e papões mas eu estou segura, tenho quem olhe por mim”. 
É isto que eu chamo de “medo necessário”, um sentimento positivo que só faz bem à criança. O mal 
não é existirem bruxas nas histórias. É, sim, o de poucas mães ou avós terem tempo de as contar.»

Percorramos todos aqueles velhos contos que nos foram tão generosamente legados pela tradição 
dos séculos e, por toda a parte, se conseguirmos reter em nós o olhar perspicaz e pleno de confiança 
e inofensividade da criança, descobriremos os Sentidos da Vida, descobriremos a Palavra Perdida...

O homem de hoje, tal como o homem de ontem, busca qualquer coisa – chamemos-lhe Realidade, 
Verdade, Deus, Felicidade, Sentido para a Vida...–, e tem-na procurado desde as mais remotas idades 
e em todas as Civilizações e Culturas. Aquela Palavra Perdida que a Humanidade incansavelmente 
procura deverá encontrar-se, sem dúvida, incluída em todos os mitos, em todas as fábulas, em todos os 
contos de encantar que a própria humanidade murmura para si mesma, há incontáveis séculos, se não 
milénios, tal como uma avozinha a contar histórias maravilhosas aos seus netos.

E a criança aqui é um elemento-chave fundamental, pois tradicionalmente se considera ser preciso possuir 
o espírito de uma criança para conceber e para conhecer a Verdade encerrada em todos esses mitos.

Fazemos hoje ressurgir os contos de encantar, compilamo-los, reeditamo-los, estudamo-los e 
discutimo-los de novo. E contudo, eles são tão antigos quanto o próprio ser humano. Não terá este 
ressurgimento, este renascimento cultural, que ver com todo um complexo aparelho psicológico de 
defesa do ser humano? Não estará a nossa sociedade, tal como a concebemos, a desestruturar-se 
nas suas fundações? Não estará um futuro desenraizado a desenhar-se à nossa frente? Não estarão 
as diferentes linguagens modernas – qual enorme nova Torre de Babel – incapacitadas para darem 
resposta aos novos desafios, que constantemente surgem diante dos homens, e incapacitadas para 
responderem aos anseios mais interiores e perenes da humanidade?

É muito possível que uma das respostas nos seja dada mais ou menos indirectamente pelos contos, 
mais concretamente pelo acto de contar um conto, através da RELAÇÃO verdadeiramente humana 
que se estabelece nesse momento entre os seres envolvidos na acção. Uma relação onde impera 
principalmente a afeição, a partilha de um mistério, o amor.

A relação que tradicionalmente se estabelece entre o contador de contos e os ouvintes – crianças, quase 
sempre – não poderá ser provocada, forçada, com objectivos artificiais, terá que fluir sem escolhos de 

191 Cit. por BETTELHEIM, Bruno - Psicanálise dos Contos de Fadas, Lisboa, 1984 (p. 195).
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qualquer espécie, terá de acontecer naturalmente, terá que brotar espontaneamente, de dentro para fora, 
e ir ao encontro do OUTRO. E porque o sentimento dominante é a afeição, o estar e o ser traduzem-se 
pela disponibilidade de contar e de escutar, daqui resultando um ganho interior em sensibilidade.

O acto de contar um conto nos tempos remotos das nossas memórias acontecia naturalmente, tanto 
quanto o desabrochar de uma flor ou o colher de um fruto maduro... acontecia e era um momento vivido 
como se fosse uma verdadeira dádiva dos deuses... quaisquer que eles fossem.

A importância de um Sentido para a Vida era nesse acto transmitido e apreendido cabalmente.

 A dimensão universal das histórias de encantar tem uma correspondência directa com a verdade 
universal da nossa natureza humana enquanto legado comum. Em comum possuem aquela dinâmica 
universal resultante da eterna luta entre o bem e o mal, a guerra e a paz, a vida e a morte, a tolerância 
e a crueldade, a honestidade e a corrupção, a verdade e a mentira, a luz e a sombra....

Ao debruçar-nos sobre a sociedade moderna, poderemos ver que ela gera elementos desestruturantes, 
no sentido de não permitir a disponibilidade necessária para os homens, as mulheres e as crianças 
viverem, enquanto indivíduos, a Unidade de Vida veiculada por aquela mensagem arquetípica dos contos 
de encantar. Não esqueçamos, contudo, que em muitas histórias sobre a Criação e sobre Cosmogonias, 
a origem de tudo é descrita como um estado de Unicidade ou de Unidade, do qual emergem – e para o 
qual voltarão – os incontáveis seres e coisas deste mundo fenoménico manifestado. Essa Unicidade é 
também o coração de tudo; é o nosso SER mais profundo...

A nossa moderna sociedade urbana caracteriza-se por exigir aos seus membros cada vez maior 
rapidez, em todas as relações humanas. Não há tempo para parar um momento, tudo possui rodas, o 
som foi ultrapassado, a vida quotidiana torna-se uma corrida contra-relógio. O êxito pertence ao mais 
rápido, ao mais competitivo (que raramente é o mais capaz...); “circular é viver, parar é morrer” – dizem 
os slogans publicitários nas bocas do senso comum. O lento, o velho (o idoso), encontra-se condenado, 
“arrumado”, no asilo, simplesmente à espera da libertação da sua “incapacidade” e da sua “lentidão”: a 
morte. O stress é o senhor da cidade.

Nesta sociedade tudo se consome, tudo se compra e se vende. Eis-nos perante a era dos “instantâneos”, 
do “pronto a servir”. A rapidez alia-se à eficiência para formar ou para satisfazer necessidades, muitas 
das quais artificiais, falsas. A alienação impera. 

Da electricidade às auto-estradas da informática, dos audiovisuais à cibernética e à estimulação virtual, 
a evolução da electrónica nos últimos anos tem sido verdadeiramente alucinante. Terá o homem de 
hoje, teremos nós capacidade para dominarmos, para compreendermos estas mudanças radicais nos 
conceitos de tempo, de espaço, de matéria?... 

Qual o espaço psicológico reservado para o Sagrado não instituído?

E o que terá isto tudo a ver com os contos de encantar e com o acto de os contar?

Vejamos então:

 – As avós cada vez moram mais longe (e com certeza que não ficarão ligadas aos netos através 
da Internet!...).

 – Os pais cada dia têm menos tempo disponível para uma relação profunda, sem pressas, com os 
filhos.

 – A TV, o Vídeo, o Computador, a Net com as suas famigeradas Redes Sociais… encontram-se 
sempre ligados nos sítios mais visíveis das casas.

 – As mentalidades urbanas e modernistas consideraram que as crianças deveriam ser poupadas 
àqueles “contos absurdos”, que nada têm a ver com os problemas do país, com os exercícios 
militares no mar da China, com o rebentamento de minas em Angola ou atentados na Chechénia, 
ou com as escaramuças entre palestinianos e israelitas na Faixa de Gaza, as greves gerais por 
essa Europa fora etc. 

 – Os adultos começaram a considerar os contos como histórias de horrores, transmissores de 
sentimentos e pensamentos violentos, que traumatizavam as crianças - a geração futura – e vá de 
“suavizarem” os ditos contos: o João Ratão deixou de cair no caldeirão... A Bela Adormecida não 
se picou no fuso da fada má... À Branca de Neve, em vez de a ter mandado matar na floresta por 
caçadores, a madrasta mandou-a para um colégio interno...

Do silêncio criador do conto de encantar quereremos dar às nossas crianças o silêncio apodrecido desta 
modernidade alienante?

O homem moderno terá de encontrar uma perspectiva diferente sobre os contos de encantar tradicionais, 
ou com o maravilhoso que é parte integrante de nós e nos rodeia permanentemente, mas perdemos a 
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pureza do olhar e do gesto, e não conseguimos vê-lo. Contudo, há o outro lado do espelho, e há que 
descobrir o segredo da passagem e conseguir viver aquém e além da fronteira do espelho, símbolo do 
símbolo.

Recordemos Victor Hugo quando afirma que:
«É no interior de nós próprios que é preciso olhar o exterior. O profundo espelho sombrio encontra-
se dentro do homem. É lá que está o claro-escuro terrível... [sem sombra] Ao debruçar-nos sobre 
este poço, nós aí apercebemos a uma distância abismal, num círculo estreito, o mundo imenso...».

Não será o poço aqui referido o próprio ser humano? Não obstante, no conto de fadas, o poço 
representar a abertura de acesso ao mundo subterrâneo, onde se encontram as águas purificadoras 
das profundezas, onde está oculta a Pedra Filosofal dos antigos Alquimistas…

E termino a contar um conto de encantar, recriado admiravelmente por Fernando Pessoa, que o 
denominou EROS E PSIQUE :

    Conta a lenda que dormia
    Uma Princesa encantada
    A quem só despertaria
    Um Infante, que viria
    De além do muro da estrada.

    Ele tinha que, tentado,
    Vencer o mal e o bem,
    Antes que, já libertado,
    Deixasse o caminho errado
    Por o que à Princesa vem.

    A Princesa Adormecida,
    Se espera, dormindo espera.
    Sonha em morte a sua vida,
    E orna-lhe a fronte esquecida,
    Verde, uma grinalda de hera.

    Longe o Infante, esforçado,
    Sem saber que intuito tem,
    Rompe o caminho fadado.
    Ele dela é ignorado.
    Ela para ele é ninguém.

    Mas cada um cumpre o Destino–
    Ela dormindo encantada,
    Ele buscando-a sem tino
    Pelo processo divino
    Que faz existir a estrada.

    E, se bem que seja obscuro
    Tudo pela estrada fora,
    E falso, ele vem seguro,
    E, vencendo estrada e muro,
    Chega onde em sono ela mora.

    E, inda tonto do que houvera,
    À cabeça, em maresia,
    Ergue a mão, e encontra hera
    E vê que ele mesmo era
    A Princesa que dormia.»192 

192 PESSOA, Fernando - Poesias , Colecção ‘Poesia’, Lisboa, 1942 (pp.239-241).
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ABSTRACT
To think in Orality and Traditional Music, nowadays, makes us reflect on a deep question: How, today, 
the practice and know-how, that traditionally were transmitted and learned orally, are conveyed to us? 
We are talking of knowledge passed from generation to generation through sharing it, that perpetuated 
by its continuous practice and memorization.

Today, learning a certain musical tradition seems to have gained new contours and other dimensions. 
The collective memory can now be helped by methods like new technologies and that allow the sound 
capture at the highest levels, with a high fidelity quality that allow a bigger longevity, serving as testimonies 
of a tradition that was essentially oral.

By studying the path of a musical instrument of traditional features, like “Viola Campaniça”, instrument 
associated to the oral repertory of “Baixo Alentejo”, we realize how technology and the media have given 
an important contribute towards its revitalization, in a first stage locally and after also nationally and 
globally.

The “Viola Campaniça” as a way of revitalization had to adapt to the new realities. The “viola” that was 
played informally, in leisure moments and local festivities, becomes later to be a valued practice as a 
social and cultural «symbol» of the region, finding a new function that often passes by its presentation 
on a stage.

On the other hand, technological innovations, the new methods of learning and the present contexts 
of developing, by promoting valorisation and revitalization of traditional musical practices, will be also 
contributing to mould the musical production that is recreated now?

RESUMO
Pensar em oralidade e em música tradicional, nos dias de hoje, faz-nos reflectir sobre uma questão 
de fundo: Como é que na contemporaneidade se transmitem práticas e saberes que tradicionalmente 
eram transmitidos e aprendidos oralmente? Estamos a falar de saberes que iam passando de geração 
em geração através da partilha de conhecimentos que se perpetuavam pela sua contínua prática e 
memorização.

Actualmente a aprendizagem de uma determinada tradição musical parece ter ganho novos contornos e 
outras dimensões. A memória colectiva pode agora ser auxiliada por métodos que passam pelas novas 
tecnologias e que permitem a realização de registos e captações ao mais alto nível, de uma qualidade 
muito fidedigna que podem perdurar no tempo, servindo de testemunhos de uma tradição que era 
essencialmente oral.

Ao estudar o percurso de um instrumento musical de características tradicionais, como é o caso da 
Viola Campaniça, instrumento associado ao repertório oral do baixo Alentejo, apercebemo-nos da 
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forma como a tecnologia e os média têm dado um importante contributo para a sua revitalização, numa 
primeira fase ao nível local e posteriormente em termos nacionais e globais.    

A Viola Campaniça como forma de revitalização teve que se adaptar às novas realidades. A viola que 
era tocada de um modo informal, em momentos de lazer e em dias de festa, passa posteriormente a ser 
uma prática valorizada enquanto «emblema» social e cultural da região, encontrando uma nova função 
que passa muitas vezes pela sua apresentação num palco.    

Por sua vez, as inovações tecnológicas, os novos métodos de aprendizagem e os actuais contextos 
de desenvolvimento, ao promoverem a valorização e revitalização das práticas musicais tradicionais 
será que poderão estar também a contribuir para moldar a produção musical que se vai recriando no 
presente?

Introdução
Ao pensarmos em tradições musicais, de forma quase imediata, associamos este tipo de música a uma 
prática essencialmente relacionada com a tradição oral. Ou seja, uma prática que ao longo do tempo 
garantiu a sua continuidade e manutenção através da oralidade, de uma transmissão de saberes que 
acontecia quase de uma forma espontânea e natural, na medida em que fazia parte integrante das 
vivências de uma determinada comunidade. Estamos a falar de saberes que passavam de geração 
em geração através da partilha de conhecimentos que se iam perpetuando pela sua contínua prática e 
memorização.

Desde modo, ao contextualizarmos as práticas musicais de tradição oral associamos a sua funcionalidade 
ao mundo rural. A um mundo que nos remete para a noção de tempo longo desenvolvida por Oliveira 
Baptista (1996:72). Tempo longo, na medida em que facilmente se associa o mundo rural ao passado, 
a um largo passado no qual era a actividade agrícola que assegurava a vitalidade da sociedade, quer 
do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, sendo as relações sociais estruturadas de 
acordo com a posse da terra. Vivia-se uma realidade em que se registavam poucas mudanças e onde 
facilmente transparecia uma imagem de estabilidade e continuidade. No entanto, com os anos 60 do 
século XX, o fluxo migratório e os sucessivos avanços tecnológicos dão origem a grandes mudanças 
contextuais ao nível da sociedade rural e, como resultado destas alterações, os modelos de vida do 
tempo longo começam a entrar em declínio. Em sequência de todas estas mudanças pergunta-se o 
que terá acontecido às práticas associadas ao mundo rural. Mantêm a mesma estrutura, desaparecem 
totalmente, sendo substituídas por outras práticas ou readaptam-se à nova realidade?    

Ao estudar o percurso de um instrumento musical de características tradicionais, como é o caso da 
Viola Campaniça, instrumento associado ao repertório oral do Baixo Alentejo, procuramos analisar estas 
questões e perceber qual é actualmente a realidade das tradições musicais, quais as suas práticas e 
discursos. 

Como se apreendem nos dias de hoje saberes que eram transmitidos oralmente? Qual será agora o 
papel da memória colectiva? Se o contexto das tradições musicais deixou de estar associado ao meio 
rural e às suas respectivas funções sociais e culturais, o seu modo de aprendizagem, de partilha e de 
revitalização teve que passar a ser assegurado através de outros recursos. E essa poderá ser uma das 
razões que explica a continuidade de algumas práticas tradicionais que conseguiram reconquistar nos 
dias de hoje o seu espaço, adquirindo, por sua vez, diferentes funcionalidades e discursos. 

Com as mudanças ocorridas na sociedade rural, as práticas de tradição oral que mantiveram de alguma 
forma a sua continuidade, ao passarem por um processo de readaptação e de revitalização puderam 
auxiliar-se de um conjunto de ferramentas associadas às novas tecnologias e que permitem a realização 
de registos áudio, de registos visuais e de captações de uma qualidade muito fidedigna que podem 
perdurar no tempo, servindo de testemunhos de uma tradição que era essencialmente oral. 

Ao observarmos o percurso da prática da Viola Campaniça apercebemo-nos da forma como a tecnologia 
e os média contribuíram para a sua revitalização, numa primeira fase ao nível local e posteriormente em 
termos nacionais e globais.

Entre a década de sessenta e oitenta do século XX a prática da viola fica um pouco esquecida. Para a 
sua revitalização, essencialmente a partir dos anos oitenta, foram importantes os registos audiovisuais 
realizados anteriormente por alguns investigadores que preocupados com um possível declínio e perda 
destas práticas tradicionais, procuraram arquivar através da tecnologia saberes que com o tempo se 
poderiam perder da memória das gentes. O que permitiu, de alguma forma, que a tecnologia e os 
média, no processo de revitalização das práticas tradicionais, desempenhassem um importante papel e 
contribuíssem para o seu reencontro e reconstrução.
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1. Apresentação da Viola Campaniça e seu 
contexto cultural
O instrumento musical que escolhemos como objecto de estudo trata-se de uma viola conhecida pelo 
nome de “campaniça”, que existe no Baixo Alentejo e corresponde a um dos cinco tipos de viola que se 
podem encontrar em Portugal (Oliveira, 1982:104).

A viola actualmente conhecida por campaniça é assim denominada há pouco mais de vinte anos, pois tal 
como revelam grande parte dos documentos que consultámos, as poucas alusões encontradas apenas 
se referem à existência de uma viola no Baixo Alentejo, à qual não lhe empregam qualquer tipo de 
designação, sendo conhecida singelamente por «viola», o que se deve, provavelmente, ao facto desta 
se tornar facilmente identificável por ser a única viola conhecida na região. Os tocadores de viola com 
quem contactámos também nos confirmaram que só recentemente começaram a ouvir o termo viola 
campaniça, até então era apenas a viola ou a viola de arame, por o seu encordoamento ser de arame. É 
com os anos 80, quando se começa de novo a dedicar atenção a este instrumento e a revitalizar a sua 
prática na região, que o termo campaniça, apesar de já ter sido anteriormente encontrado, passa a ser 
utilizado, tanto a nível académico e erudito, como a nível local.

Não é possível determinar quais são as origens da viola e a sua área de inclusão. Sabe-se apenas, 
através de documentos escritos e de fontes orais, as zonas às quais tem sido associada. Castro Verde, 
Ourique e Odemira, são os concelhos nos quais a viola foi reconhecida como pertencendo ao património 
cultural local tornando-se uma referência identitária.

Castro Verde, Odemira e Ourique fazem parte da chamada zona do Campo Branco ou Região 
Campaniça, que compreende os concelhos de Mértola, Almodôvar, Castro Verde, Aljustrel, Ourique e 
as zonas serranas de Odemira e Serpa (Campaniço, 1989:8). Dentro da região do Campo Branco, foi a 
zona mais ocidental que se tornou o foco incidente desta prática musical. É em pontos concretos destes 
três concelhos que vivem a maioria dos actuais tocadores e cantadores e onde se organizam encontros 
e momentos nos quais a prática da viola continua a reconhecer-se como fazendo parte daquele contexto. 

Mesmo ao nível dos três concelhos onde se encontra a viola campaniça, não se sabe concretamente 
se ela é originária das zonas mais serrenhas dos concelhos de Ourique e Odemira ou se é uma prática 
mais ligada à grande planície dos concelhos de Castro Verde e de Ourique, o que tem criado alguma 
rivalidade entre a população, que apenas se revela nas cantigas ao desafio, pois para uns, a prática da 
viola é originária dos serrenhos enquanto que para outros, ela é característica dos campaniços. Cada 
um destes concelhos sustenta a prática da viola como um dos seus referentes identitários.

Contudo, apesar de podermos determinar geograficamente um espaço ao qual está associado um 
instrumento musical, sabemos que a delimitação de fronteiras, relacionando cada instrumento a 
determinada região, não traduz a realidade dos dias de hoje. A viola campaniça é actualmente um 
instrumento que é também abordado e utilizado por tocadores que nem são alentejanos, o que comprova 
que as práticas musicais de cariz tradicional não se podem limitar a um espaço físico concreto pois a 
sua revitalização não tem fronteiras nítidas.

No que se refere à sua organologia, tal como as outras violas portuguesas, a campaniça tem uma “caixa 
de ressonância composta de tampos chatos e quase paralelos, enfranque ou cinta formando dois bojos, 
o de cima menor e o de baixo maior, como todos os cordofones da família das «guitarras» espanholas 
e europeias em geral” (Oliveira, 1982:194).

A viola campaniça demarca-se sobretudo por ter uma cinta ou «enfranque» bastante acentuado. É 
conhecida como a maior das violas portuguesas, mede sensivelmente 94cm de comprimento total, 
28 cm de braço, 44 cm de caixa, 28 cm de largura máxima, 23 cm de largura mínima e 9,5 cm de 
altura da caixa. É um instrumento muito leve, daí que a madeira utilizada para a sua construção seja 
maioritariamente casquinha, ou um material semelhante.

O facto do encordoamento se apresentar incompleto em todos os exemplares de viola encontrados, 
desencadeia certas dúvidas e levanta algumas hipóteses. O tipo de encordoação que parecia ser 
o original sustenta a existência de doze cordas, pelo motivo de serem também doze o número de 
cravelhas e doze as “ranhuras” apresentadas na pestana. As três primeiras ordens de cordas seriam 
duplas e as restantes triplas. 

No entanto, a existência de doze cordas na viola campaniça não passa de uma hipótese que não pode 
ser comprovada. Todos os estudos que se realizaram e os exemplos de violas que se conhecem apenas 
demonstram a existência de cinco ordens de cordas duplas, havendo duas das doze cravelhas que não 
são utilizadas. Com o trabalho de campo, constatámos que a maioria dos tocadores locais da viola já 
só utilizam quatro ordens de cordas duplas. Contudo, alguns deles recordam a existência de uma nona 
corda na quinta ordem, que tinha eventualmente um bordão o que completava as cinco. Não houve 
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mais tempo para aprofundar o porquê da redução actual de cinco ordens de cordas para quatro ordens, 
mas possivelmente o facto de se tornar mais fácil tocar com oito, em vez de com dez cordas, poderá 
ter tido alguma influência, pois tal como nos referiu Amílcar, construtor de campaniças e tocador, “Nós 
agora utilizamos só as quatro cordas, porque com as cinco estávamos sempre a «entrupeçar» com os 
dedos!” (entrevista 2001).

Convém no entanto referir, que muitas das violas campaniças de tocadores que vivem fora do chamado 
“contexto campaniço” e que foram construídas, algumas delas, por construtores do norte do país, têm 
ainda na quinta ordem de cordas pelo menos uma corda, a nona conhecida por toeira, ou mesmo, as 
cinco cordas duplas.

As denominações das cordas do agudo para o grave são as seguintes: primas, segundas, terceiras ou 
toeiras, quartas ou bordão e prima do bordão, quintas ou toeira e bordão da toeira.

Relativamente à afinação da viola campaniça, aquela que é de uma forma geral considerada é: Ré- 
Si- Sol- Dó- Sol do agudo para o grave. No entanto, não queremos com isto, eliminar outras formas de 
afinação que sabemos que muitas das vezes dependem do tocador ou que se adaptam ao timbre do 
cantador.   

A técnica utilizada para tocar este instrumento é a do ponteado melódico, na qual se usa a unha do dedo 
polegar num movimento de vaivém. Normalmente o dedo polegar exerce simultaneamente as funções 
melódicas e a harmonia em terceiras. As três cordas mais agudas sublinham o canto fazendo a linha 
melódica, enquanto a harmonia é garantida nas duas últimas cordas fazendo o acompanhamento.

A viola campaniça é um instrumento que está caracteristicamente associado a momentos de lazer e que 
aparece quase sempre individualizado mas rodeado, não de conjuntos instrumentais, mas de conjuntos 
vocais.

A viola campaniça é um instrumento que pode tocar a «solo» ou pode acompanhar as «modas», o 
«cante a despique» e o «cante ao baldão». As «modas» são cantares alentejanos que nos transportam 
para uma época em que os trabalhadores rurais dependendo de uma economia tradicional lutavam 
pela desigualdade de acesso à terra, numa zona onde predominava a grande propriedade e o trabalho 
assalariado. “A «moda» era assim propriedade espiritual de toda a população rural” (Nazaré, 1979:41) 
que transmitia nas cantigas a realidade do seu contexto. 

As modas têm geralmente contornos melódicos bastante simples, as frases constituídas por dois, três 
ou quatro compassos permanecem abertas e o ponto de apoio provisório da chegada melódica impele 
a melodia para a frase seguinte (ibid.:41). São cantares muito ornamentados e cada verso poderá ser 
introduzido pela interjeição «aí!» ou pela conjugação «e» (ibid.:40).   

Existem as «modas» conhecidas por «modas alentejanas» que são cantadas por um conjunto de 
pessoas e sem qualquer género de acompanhamento instrumental e as «modas campaniças» que 
são desempenhadas por poucos elementos e sempre acompanhadas pela viola campaniça. A «moda 
campaniça» é um “canto a duas vozes à distância de terceira, cujas partes vocais são divididas entre 
o solista (ponto) que canta o primeiro verso e o grupo que se junta em seguidal”. (Barriga, 2000:35).

Para além das «modas», a viola campaniça acompanha o canto ao «desafio». O cantar ao «desafio» 
tem sido uma prática desde há muito utilizada em várias zonas de Portugal, já referido por Leite de 
Vasconcelos no seu artigo “Observações sobre as cantigas populares” (Vasconcelos, 1887:143). As 
cantigas ao «desafio» são cantadas por duas ou mais pessoas que reciprocamente se confrontam 
versando sobre algum assunto. Neste tipo de cantares, cada um canta as quadras que improvisa no 
momento ou que muitas das vezes já sabe de cor. 

No Baixo Alentejo existem duas formas de canto ao desafio: o cante a «despique» e o cante ao 
«baldão». Feita uma comparação entre ambos, pode dizer-se que, no que toca ao seu espaço de 
acção, o cante a despique e o cante ao baldão são praticados nos mesmos locais de desempenho (nas 
festas, tabernas, romarias). No que concerne às suas origens e ao seu tipo construção poética existem 
algumas diferenças. O cante a despique está mais associado à zona campaniça e o cante ao baldão, 
à zona serrenha. 

Actualmente, os jovens cantadores que iniciam a prática do cante, sejam eles serrenhos ou 
campaniços, apenas conhecem as regras do cante ao baldão. O que corresponde a uma tendência 
que se tem vindo a assistir nas últimas décadas para substituir o despique pelo baldão e que segundo 
os tocadores e cantadores se deve ao facto do baldão ser mais simples que o cante a despique, que 
obriga o cantador a pisar o ponto dando origem muitas vezes a grandes discussões e desavenças. 
O ponto é estipulado entre todos os cantadores e significa a escolha de uma rima à qual se deve 
obedecer e que aparece no final do segundo verso da estrofe, sendo depois repetida no último da 
primeira quadra. 
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No caso do baldão, a sua componente musical, que é designada em termos locais por estilo, corresponde 
à moda da Marianita és baixinha. É esta moda que serve de base ao cante. No caso do baldão já não 
há o problema de pisar o ponto, mas tal como no cante a despique deve-se improvisar as cantigas em 
torno de um assunto, de um tema, conhecido por afundamento. Os afundamentos podem ser «o Campo 
e a Serra», «o Ferro e o Ouro», «a Honra e o Dinheiro», etc. O objectivo é que cada cantador, depois 
de estabelecido o tema, tenha imaginação para fazer cantigas de forma a que possa defender o seu 
ponto de vista.

2. O contexto social da Viola Campaniça
Deixando para trás as características morfológicas e técnicas da viola campaniça, passemos agora à 
descrição do seu contexto, dos locais, situações e ambientes a que tem estado associada e dos seus 
processos de adaptação até aos nossos dias. Através dos testemunhos orais e de alguns documentos 
escritos e audiovisuais procuraremos dar uma ideia da anterior vivência social da viola e com ela partir 
para uma melhor interpretação da realidade actual.

A viola, para além de instrumento musical de determinadas características, é também um instrumento 
que se define na relação que estabelece com o meio social onde está inserida. A especificidade da 
campaniça remete-a para determinado contexto que tem passado por um processo de readaptação que 
desencadeou outras formas de funcionalidade e novos percursos por parte da viola. 

Tanto os testemunhos escritos como as informações recolhidas oralmente levam-nos a associar a viola 
e a sua prática musical ao meio rural. É junto da população que vivia e trabalhava no campo que 
encontramos a viola, não há referências deste instrumento na burguesia ou na aristocracia alentejana. 
Inclusivamente, as alusões à população campaniça enviam-nos para um contexto empobrecido que tem 
como único recurso a agricultura. Os campaniços são descritos como uma “gente rija, despojada, quase 
malteses que procuravam o ganha-pão onde o havia” (O Campaniço, 1993:8).

O enquadramento social tem, como tal, influência nas próprias práticas musicais. No que toca à viola 
campaniça, são vários os aspectos que nos levam a associá-la ao contexto dos trabalhadores rurais, 
nomeadamente pelas madeiras baratas utilizadas, pela rudez da sua construção e pelos próprios 
tocadores, cantadores e construtores, que eram de uma forma geral pessoas que viviam da agricultura 
ou de actividades ligadas ao meio rural e para quem a viola estava associada aos momentos de lazer, 
numa lógica em que “a festa é o contraponto do trabalho. Ordena e ritma o ciclo das actividades 
agrícolas” (Laffon, 1996:545).    

Mesmo na rua do monte, nos dias feriados ou quando havia algum momento livre, improvisava-se 
um baile ao som da viola. Os homens juntavam-se muitas vezes na taberna após um dia de trabalho 
e cantavam ao desafio e nos dias de feira ou de alguma romaria lá estava a viola a marcar presença, 
proporcionando momentos de sociabilidade.             

A viola, tal como a flauta ou mais tarde o harmónio eram os meios que a gente rural tinha ao seu 
alcance para acompanhar os bailes e as festas muitas vezes improvisados na rua do monte. A grafonola 
e os salões de baile eram uma realidade à qual a situação socioeconómica dos trabalhadores rurais 
não permitia chegar. A viola contribuía, desta forma, para momentos de socialização que se tornavam 
também importantes ao nível das relações de vizinhança, de matrimónio, etc. Era muitas vezes nos 
bailes que se iniciavam muitos namoros, “em que se formaliza a natureza estratificada da escolha de 
cônjuges” (Cutileiro, 1977:123). De uma forma geral, os casamentos faziam-se dentro do mesmo grupo 
social, daí que os bailes, as festas e a própria campaniça contribuíam para manter a lógica de uma 
sociedade estratificada socialmente.

A viola está caracteristicamente associada aos momentos de lazer. Na revista A Tradição, dos finais do 
século XIX, há referências da viola a acompanhar o Canto das Janeiras, os dias de S. João (Nunes, 
1899), em que as pessoas saíam à rua para cantar e dançar. Armando Leça, alguns anos mais tarde, faz 
também alusão aos Cantos dos Reis no Baixo Alentejo que eram acompanhados por uma «desgarrada 
à viola» (1922).

Os bailes rurais, também conhecidos no Alentejo por «barulhos, balhos e funções» (Picão, 1983:201), 
eram outra das ocasiões onde não podia faltar o toque da viola. Dias Nunes, num artigo da revista A 
Tradição, descreve inclusivamente um baile onde jovens raparigas dedicam quadras ao tocador de 
viola. Nos bailes, para além de se dançar e tocar, também se cantava.

Está igualmente documentada a presença da viola nas tabernas e nas tascas, principalmente a 
acompanhar o «despique» ou o «baldão». Num texto de 1916, de Visconde de Villa-Moura, a viola 
campaniça é encontrada a ser tangida por um cego à porta de uma taberna. Armando Leça contextualiza 
a viola num Domingo de Páscoa, numa adega a acompanhar cantigas ao «despique». Joaquim Roque, 
na obra Alentejo Cem Por Cento – Subsídios para o Estudo dos Costumes, Tradições, Etnografia e 
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Folclore Regionais, refere que o «despique» é acompanhado à viola e que se canta principalmente na 
venda (Roque, 1990:95). Manuel Guerreiro e António Guerreiro mencionam também a «venda» como 
um espaço ao qual está associada a viola campaniça (Guerreiro e Guerreiro, 1986:274).

As feiras eram outros dos locais onde era habitual existirem violas, tocadores e cantadores. 
Há testemunhos da viola na feira de Castro Verde, na de Garvão, na de Santana da Serra, na de 
Casével. Nas feiras concentravam-se artífices, entre eles construtores de violas campaniças, pastores, 
agricultores, curtidores que vinham vender os seus produtos. Os dias de feira eram dias festivos, onde 
além de se comprarem os bens necessários, entre eles roupa e calçado, eram também momentos de 
sociabilidade, onde estavam presentes os divertimentos em voga. “Noutro tempo, a gente não ia a uma 
feira, em que nesta barraca não houvesse uma viola, na outra mais à frente duas, haviam sempre dez 
ou onze violas e às vezes os donos nem as sabiam tocar” (entrevista ao tocador Manuel Bento, 2001). 

A viola campaniça fazia também parte dos serões familiares, onde à noite, depois de vir do trabalho, o 
tocador se sentava ao lume e tocava e cantava umas «modas». No tempo em que a ausência de energia 
eléctrica, de televisões e de rádios fazia com que a presença da viola preenchesse as silenciosas 
noites. Para as festas privadas, a viola era imprescindível quando se queria “oferecer um baldão”, por 
um casamento, por um baptizado ou como meio de pagar uma promessa (Barriga, 2000:34). 

Ernesto Veiga de Oliveira considerava que a viola campaniça era um instrumento que se usava 
“sobretudo na música lúdica, profana e festiva» (Oliveira, 1982:100). No entanto, refere, tal como Dias 
Nunes, na revista A Tradição, a presença da viola nos peditórios para as almas. Ou seja, a viola está 
também relacionada com contextos religiosos, como é o caso da Romaria da Sra. da Cola, que se 
realiza em Castro da Cola, todos os anos, no primeiro fim de semana de Setembro, onde se toca 
campaniça e se cantam quadras em louvor à santa. 

Eram vários os espaços e os momentos, onde a viola estava presente, desde os bailes, passando pelas 
feiras, festas públicas ou privadas, assim como pelas tabernas, sem esquecer as romarias. No entanto, 
todas estas referências reportam-se aos modos de vida de uma sociedade rural que a partir da década 
de sessenta começa a viver uma outra realidade, o que terá repercussões também ao nível da viola 
campaniça. 

A partir essencialmente dos anos 50/60 assiste-se a nível europeu a um declínio de muitos rituais e 
festas que perdem as suas funções por estarem relacionadas com a vida rural (Boissevain, 1992:8).

Por sua vez, com o fenómeno da emigração acelerou-se a transformação tecnológica da agricultura, 
“em 1974 a mecanização havia já imposto o seu domínio, o emprego baixara consideravelmente” 
(Baptista, 1996:38). Ao transformar-se o trabalho, registaram-se alterações no contexto social. Muitos 
dos momentos de sociabilidade foram desaparecendo, na medida em que estavam relacionados com o 
mundo rural e com modos de vida que foram sofrendo alterações. A maioria da população activa já não 
vive nas aldeias e nos montes, a agricultura deixa de assegurar a vitalidade da sociedade rural e a terra 
já não estrutura as relações sociais que nela se estabelecem (Baptista, 1996:68).

Os próprios estudos sobre a viola campaniça que se realizaram entre as décadas de 60 e 70 demonstram 
que são tão poucos os tocadores e construtores que se dedicam a este instrumento e que se chegou a 
pensar na sua provável extinção. Com todas as mudanças no mundo rural, com uma população cada 
vez mais envelhecida, muitos dos ofícios e actividades ligadas à vida do campo deixam de ser praticados 
passando para segundo plano. E é em consequência destes factos que nos anos sessenta e setenta 
um conjunto de intelectuais e estudiosos resolve dedicar-se à recolha e documentação das “tradições” 
que, segundo eles, estavam ameaçadas pelo progresso e pela invasão dos valores do mundo urbano. 

3. A Viola Campaniça na contemporaneidade 
De facto, segundo o que podemos constatar através da análise de alguns estudos que se realizaram 
sobre a viola campaniça e das informações que recolhemos oralmente, provavelmente, durante os vinte 
anos que ocorreram entre a década de sessenta e a década de oitenta, a prática da viola ficou bastante 
esquecida, eram muito poucos os tocadores e de construtores nem havia conhecimento. Muitos dos 
instrumentos musicais de cariz tradicional foram ficando “esquecidos” e acabaram por se transformar 
em objectos de museu. Não é por acaso que tanto Ernesto Veiga de Oliveira, como Michel Giacometti 
apenas contactaram e gravaram um único tocador de campaniça nos anos 60/70. 

Durante este período foram muitas as mudanças que se fizeram sentir e que levaram ao afastamento dos 
aspectos ligados ao mundo rural. A vida nas grandes cidades e o mundo exterior suscitavam novos interesses, 
novas necessidades, “o rural [tendia], agora, a ser moldado a partir do urbano” (Baptista, 1996:36).  

Os próprios espaços e momentos de sociabilidade assistiram a profundas mudanças. Os bailes, com o 
avanço da tecnologia, passam a ser animados por instrumentos electrónicos e os arraiais a ser invadidos 
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pelos altifalantes. As tabernas, onde se reuniam os homens que à volta de um copo de vinho cantavam 
cantigas ao desafio acompanhadas à viola, são transformadas em cafés, que ao contrário das tabernas 
são considerados espaços que podem ser também frequentados pelas mulheres, onde no lugar de 
vinho, se vende cerveja e onde, no lugar de serem as pessoas a criar os momentos de sociabilidade, 
é a televisão que atrai toda a atenção promovendo a passividade. As feiras e romarias continuam 
a realizar-se, pois “mantêm-se como o momento privilegiado de reencontro dos que se reconhecem 
numa mesma comunidade rural, quer vivam no local, quer venham da cidade ou dos caminhos da 
emigração” (ibid.:66), mas mesmo nestes casos a influência do exterior está muito presente, tanto ao 
nível do consumo de produtos industriais, como no que toca aos momentos de sociabilidade que foram 
adquirindo outras formas. A realidade das feiras actuais não permite, devido aos ambientes acústicos 
que produzem, que instrumentos como a viola campaniça continuem a desempenhar a sua função, só 
se for encontrado um espaço longe dos “vendedores de música”, dos carrosséis e dos espectáculos 
musicais que têm uma grande amplificação sonora.  

Esta foi um pouco a realidade que se viveu a partir dos anos 60 e que de certa forma se continua a 
viver. No que toca à prática da viola campaniça, pode dizer-se que passou por um período de uma 
temporária “ausência”, em que os tocadores ou partiram para novos lugares e deixaram de a praticar ou 
foram daqueles que continuaram a viver nas aldeias onde perante os novos meios de diversão já não 
se justificava a utilização da viola.   

Existem uma série de aspectos que nos ajudam a compreender o percurso da campaniça e que nos 
levam a afirmar que durante a década de sessenta até aos meados da década de oitenta, a prática 
deste instrumento foi gradualmente diminuindo, acabando por passar ao esquecimento. A viola, 
enquanto elemento ligado ao contexto agrícola, foi igualmente atingida pelas profundas transformações 
que se fizeram sentir na sociedade rural. Os tocadores foram envelhecendo, os jovens deixaram de 
estar interessados em aprender e seguir esta prática musical. Havendo pouca procura, as pessoas que 
se dedicavam à construção deste instrumento foram perdendo também o interesse. 

Os tempos eram outros, a mudança clamava por outras vivências, havia uma tendência para valorizar 
o que se relacionava como o mundo urbano, com o exterior, ao qual se pensava estar associada a 
modernidade e o desenvolvimento. Qualquer aspecto, nomeadamente a música, que estivesse 
associado à vida rural era de certa forma pouco aliciante em comparação com os novos estilos musicais 
e instrumentos electrónicos que se começavam a massificar a partir da década de sessenta e que mais 
facilmente chegavam aos meios urbanos. A juventude destas décadas em Portugal o que pretende 
encontrar são novas referências que lhe permitam construir uma nova identidade longe dos “padrões 
tradicionais”. Dentro desta lógica é difícil para a viola campaniça competir com a guitarra eléctrica e com 
o surgimento dos concertos e festivais de música rock que em Portugal se iniciam com o Festival de 
Rock de Vilar de Mouros em 1971 (Silva, no prelo:10).   

Contudo, com a chegada da década de oitenta descobre-se uma nova fase na “vida” da viola campaniça. 
As conjunturas globais começam a suscitar um retorno às práticas tradicionais e à necessidade de 
encontrar referências identitárias junto de um passado que ganha um novo protagonismo. Dentro desta 
lógica ressurge o interesse pelo estudo e análise da música tradicional. A música e os instrumentos que 
nas décadas anteriores tinham passado, de uma forma geral, para segundo plano, voltavam agora, com 
os anos oitenta, a ressurgir e a despertar novos interesses. 

No caso da viola campaniça existiram factores que foram determinantes para a sua recuperação 
e revitalização e que contribuíram para a conquista de um novo espaço, na actualidade, para este 
instrumento e para esta prática musical. 

Temos, por um lado, o impulso protagonizado pelos agentes externos interessados em estudar este 
instrumento que, ao realizarem os seus registos, utilizando meios tecnológicos e disponibilizando o 
seu trabalho através da edição de discos, filmes e outros documentos, proporcionaram, tanto a nível 
das comunidades locais como a nível global, o contacto com uma prática sobre a qual já eram poucas 
as referências vivas. Com a ausência das práticas tradicionais, a transmissão oral foi desvalorizando 
e perdendo o seu sentido, o que poderia acabar por comprometer a aprendizagem e revitalização dos 
saberes tradicionais. No entanto, pelo facto de existirem registos sonoros desta prática musical, tornou-
se possível uma transmissão de conhecimentos, permitindo ao mesmo tempo, uma redescoberta desta 
tradição musical, o que gerou por sua vez uma nova motivação. 

Em Fevereiro de 1986, José Alberto Sardinha edita um disco intitulado “Viola Campaniça, O Outro 
Alentejo” onde juntamente apresenta um texto do trabalho de pesquisa que efectuou entre 1983 e 
1985 no Baixo Alentejo. As referências que tinha eram as de Ernesto Veiga de Oliveira e as de Michel 
Giacometti. No entanto, quando iniciou o seu trabalho de campo, encontrou alguns tocadores e, apesar 
de estarem «musicalmente pouco activos» (Sardinha, 2001:16), foi possível fazer algumas gravações 
e editar um disco que acabaria por ser importante, sobretudo a nível local, porque estimulou um novo 
interesse pelo instrumento.
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O registo, e essencialmente o registo áudio, permite que na actualidade se possam experienciar 
momentos que eram vividos de forma espontânea num contexto que lhe era muito próprio, tal como 
afirmou Michel Giacometti, numa entrevista conduzida por Mário Vieira de Carvalho: “A notação 
escrita não oferece as garantias do registo directo em fita magnética. Alguns aspectos estilísticos que 
caracterizam uma canção folclórica escapam à transcrição. Os camponeses não cantam as canções 
duas vezes da mesma maneira e não se subordinam a uma regra geométrica do ritmo. Quando muito, 
a notação limita-se a assinalar o recorte da melodia” (Giacometti, 1971). Ou seja, através deste tipo de 
recolhas é-nos possível, ainda hoje, contextualizar tradições musicais que de outra forma dificilmente 
chegariam ao nosso contexto actual. 

Para além do importante papel que tiveram as novas tecnologias ao proporcionarem uma reaproximação 
às tradições musicais, numa primeira fase essencialmente junto dos estudiosos e eruditos que se 
voltaram a interessar pelas práticas tradicionais e posteriormente junto das próprias comunidades 
locais, a revitalização destas práticas esteve também associada ao facto de em termos locais, um 
pouco por todo o país, durante os anos 80/90, se ter desenvolvido um novo tipo de instituições que em 
articulação com os organismos autárquicos se revelaram importantes dinamizadoras da vida política e 
cultural a nível local. Referimo-nos, neste caso, às rádios locais e às associações culturais dedicadas 
ao património cultural das regiões.     

Alguns dos tocadores, que já pouco praticavam mas que tinham ainda uma velha viola guardada por 
vezes já sem cordas ou de difícil afinação, começaram a ser procurados. Foi assim que surgiu Francisco 
Colaço, advogado de profissão, natural de Castro Verde, que ao redescobrir um instrumento da sua 
região começou a interessar-se pela sua revitalização. Procurou tocadores e cantadores que soubessem 
cantar a «despique» ou ao «baldão» e como tinha um programa semanal na Rádio Castrense chamado 
“Património” levava as pessoas a participar, através do telefone ou no estúdio, o que fez com que a 
viola campaniça, as «modas» e os cantes ao desafio voltassem a ser ouvidos pela população que os 
tornou a valorizar, de tal forma que dois dos jovens que actualmente tocam viola campaniça dizem ter 
despertado o seu interesse por este instrumento devido ao programa de rádio.

O facto é que, com o disco de Sardinha, com o surgimento de um programa de uma rádio local, 
entre outros factores, a revitalização da viola campaniça foi possível. São inclusivamente os próprios 
tocadores e a população local que afirma a importância que tiveram as pesquisas de José Sardinha, 
o programa e as actividades organizadas por Francisco Colaço. Tal como me foi dito numa entrevista 
pelo tocador António Silva, “O Dr. Francisco, como era uma tradição, para que a viola não morresse 
agarrou num grupo de tocadores e cantadores e fez com que isto renascesse e tomasse força” 
(entrevista, 2002).

Com os anos 80 uma série de aspectos voltam a reanimar a viola e a determinar o seu novo lugar no 
contexto actual. Desta vez o processo de revificação é motivado pelo exterior, ou seja, não é reanimado 
localmente pelo grupo social a que esta prática estava associada, é através de estudiosos que se 
interessam pela música e pelos instrumentos de cariz tradicional que a viola é de novo dada a conhecer. 

Na sequência deste impulso, assiste-se igualmente a uma tentativa de revitalização protagonizada por 
entidades como as Câmaras Municipais, associações ou cooperativas culturais que a nível local permitem 
que a viola e a sua prática musical adquiram de novo alguma dinâmica. Neste âmbito, destacamos o 
trabalho que a autarquia de Castro Verde tem desenvolvido em torno da cultura tradicional, da viola 
campaniça e do cante ao baldão, nomeadamente pelo número de iniciativas e eventos que apoia e 
organiza ao nível da programação cultural do seu concelho.

Na chamada zona campaniça, nos concelhos de Castro Verde, Ourique e Odemira, tem-se procurado, 
numa lógica de reafirmação cultural, revitalizar a viola em espaços como a Romaria da Sra. da Cola e 
a Feira de Castro Verde, recriando as ambiências que anteriormente existiam quando se cantava ao 
desafio. Actualmente, é difícil recriar uma feira ou uma romaria em que o baile seja acompanhado à 
viola e mesmo os momentos em que se cantava ao despique ou ao baldão só são possíveis desde que 
se encontrou um espaço à parte, longe da amplificação sonora que se tornou habitual nestes locais. 
Foi assim que começaram a surgir os Encontros de Tocadores de Viola Campaniça e Cantadores de 
Despique e Baldão, desta vez, já não realizados de uma forma espontânea, mas sim fazendo parte de 
um programa cultural previamente programado e divulgado pelas instituições locais. 

Todos os anos, numa das noites de feira, num local longe da confusão e do ruído, existe um espaço que 
se destina aos Encontros de Tocadores de Viola Campaniça e Cantadores de Despique e Baldão. Este 
tipo de encontros para cantar e tocar, que outrora se realizavam de uma forma menos organizada, são 
agora também muito frequentes nas feiras, nas romarias e nas festas de aldeia, mas num espaço muito 
próprio que, por vezes, tem até amplificação e que está anunciado no programa cultural promovido pela 
Câmara Municipal ou por alguma instituição cultural. A revitalização destes encontros passou, em parte, 
a depender do apoio e da dinamização promovidas por entidades como as Câmaras Municipais, as 
associações ou as cooperativas culturais.
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Este era o impulso que a viola campaniça precisava para voltar de novo a estar em actividade. Pessoas 
que guardavam velhas violas ou tocadores que sabiam tocar alguma moda ainda era possível encontrar, 
o que faltava eram os momentos e os locais para que os tocadores se sentissem de novo motivados 
para tocar e para que a viola mais uma vez conquistasse o seu espaço. Um espaço que não pode 
corresponder exactamente ao anterior mas que ganha agora novas dimensões.

A realidade que encontramos actualmente mostra-nos que a prática da viola campaniça não se perdeu, 
antes pelo contrário criou contornos ainda mais alargados. Não são só as pessoas de mais idade que se 
interessam pela música de cariz tradicional, há muitos jovens a nível local que nem sequer conheciam a 
viola campaniça mas que passaram a gostar de ouvir o programa de rádio “Património” e a interessar-se 
por conhecer a música da sua região. 

Estes são os dados em termos da região campaniça, porque a nível nacional existem músicos, 
inclusivamente músicos profissionais que tocam viola e fazem as suas próprias adaptações do repertório. 
Há grupos alentejanos de outras zonas que introduzem a campaniça, há experiências a nível de jazz 
com a viola, há grupos que se dedicam à música tradicional e fazem arranjos para este instrumento. 

Fora do seu contexto habitual a viola campaniça tem igualmente participado em festivais de música, 
em encontros de música tradicional, os seus tocadores têm estado presentes em workshops, onde o 
objectivo, de uma forma geral, é recuperar e partilhar o conhecimento sobre os instrumentos tradicionais 
entre tocadores de diferentes idades e de diferentes formações. Este tipo de iniciativas e de encontros, 
que decorrem actualmente de uma preocupação com as questões relacionadas com o património 
cultural – tradicional do nosso país, acabam por dar um outro sentido de funcionalidade aos instrumentos 
musicais como a viola campaniça e têm contribuído para a afirmação de uma tendência mais geral que 
se tem vindo a desenvolver em torno do mundo da música tradicional e étnica, cada vez mais olhada 
como um importante elemento do património imaterial de cada cultura. 

Observações finais
Através do que nos foi possível constatar, podemos dizer que a viola campaniça tem servido desde 
sempre como meio de socialização, de comunicação e partilha cultural entre os intervenientes de 
determinado contexto. Contudo, apesar da viola continuar a desempenhar funções sociais, essas 
funções adquiriram outras formas, outros sentidos que vão ao encontro das realidades de cada contexto.

A campaniça tornou-se não só um veículo da cultura regional como adquiriu também em termos 
globais e, principalmente, a nível erudito um importante estatuto enquanto representante das tradições 
musicais do nosso país. Se o seu papel no seio da comunidade rural era importante para a realização 
dos momentos de socialização entre indivíduos que correspondiam identitariamente ao mesmo grupo 
social, actualmente ela é considerada um referente para vários indivíduos de diferentes contextos e de 
distintas formações culturais que procuram junto dos componentes tradicionais encontrar a base para 
as suas actuais construções identitárias.

De uma singela viola rural, a Campaniça passou a integrar a colecção dos cordofones portugueses, 
chegando, posteriormente, a ser integrada num contexto mais artístico, associada ao mundo do espectáculo.  

Nestas últimas décadas, o reencontro com os “costumes tradicionais” é notório nomeadamente ao nível 
das comunidades locais que procuram através do seu património cultural construir uma imagem própria 
e auto-suficiente que chega a ser um símbolo comercializável para consumo turístico.

Contudo, as novas funcionalidades e as estratégias de revitalização que as tradições musicais vão 
assumindo na actualidade levantam novas problemáticas e desencadeiam outros desafios. A viola que 
era tocada de uma forma informal em dias de festas e de romarias, encontra agora uma nova função 
que passa muitas vezes pela sua apresentação num palco.

Na actualidade, com a revitalização da música tradicional colocam-se novos desafios à sua manutenção, 
criação e difusão, nomeadamente ao nível do mercado discográfico e dos circuitos e festivais da 
“World Music”, nomeadamente no que diz respeito ao repertório, às dinâmicas de interpretação e ao 
seu carácter performativo. Quando nos dias de hoje se pensa uma prática musical de tradição oral 
associada à grande rede dos festivais da “World Music”, pergunta-se em que moldes sobrevivem neste 
contexto projectos de música tradicional mais singelos, mais rudimentares. Como conseguem este tipo 
de projectos ter a capacidade de animar grandes palcos e caso não consigam atingir esses objectivos, 
será que têm hipóteses de subsistir num mundo global cujas referências vão mais ao encontro de 
outras sonoridades, com outro tipo de recursos nomeadamente ao nível do som, do preenchimento, da 
tecnologia, da imagem, do espectáculo?

Se por um lado, os média e as inovações tecnológicas têm contribuído para a revitalização das tradições 
musicais, por outro lado, podem também contribuir para enformar a criação, a recepção e o consumo 
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dos produtos musicais. A música tradicional ganha um novo estatuto mas pode, por sua vez, perder 
um pouco o seu carácter de improvisação e espontaneidade, a partir do momento em que é pensada 
enquanto espectáculo de palco, ou é preparada enquanto projecto discográfico.

Qualquer que seja o caminho seguido pelas tradições musicais, o mais importante é que ele se torna 
fundamental para a reconstrução das identidades e dos modelos actuais que necessitam dessa ideia de 
património para se reconstruírem e adquirirem um sentido.  
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ABSTRACT
Cultural value of orality. “Socio-cultural voice” is a concept that I am defining theoretically based on 
my professional experience as radio broadcaster. The absence of image in radio communication that 
makes individuals to be only voices; the importance of the characteristics of each voice in order to 
mentally construct each speaker; the care of voice that becomes important mostly after the appearance 
of pathologies; as well as the contact with other professionals that use the voice, especially singers 
and pioneer dubbing actors in Galicia with whom I shared training courses; all this yields a series of 
gaps concerning the sociocultural value of the quality of voice. The hypotheses in which I am working 
are: The voice is the evolutionary result of the work of communication, of Man, using the respiratory 
and digestive systems (being therefore an effort that squeezes the larynx). The voice contains multiple 
dimensions. An individual learns, unwittingly and also by listening, the exact muscular placing associated 
to each pattern of behaviour that he observes. Therefore, the characteristic models of a specific society 
define the “cultural-voice” of that region or group. In the ellaboration of the “cultural-voice” the physical 
possibility of speaking is as important as listening (importance of the ear). The experiences lived during 
childhood and adolescence mark the aptitude as adults. If the environment of an individual is culturally 
homogeneous (defined in terms of traditional social positions) he will use one only model that will as 
well define his position in this closed society. As an individual relates socially with others of different 
sociocultural contexts in a continuum that, at the another end, has a globalized and interconnected 
society, he will be able to obtain and choose different roles to apply in different contexts. A voice will 
be associated to each role: “voice-attitude”. Also, in a more or less conscious manner, we use these 
different positions of voice to illustrate, to represent, to stage a spoken speech, in orality. The position 
of the sociocultural voice will give the listener a code of sociocultural information related to that position 
that will allow to understand the message of the speaker. If this related code is not known, there will be 
a distortion of the message, because the listener will decode it following his own sociocultural patterns.

RESUMO
A “voz socio-cultural” é un concepto que estou a definir teoricamente baseándome en inquietudes 
xurdidas da experiencia profesional como locutora de radio. A ausencia da imaxe na comunicación 
radiofónica que fai que os individuos sexamos só voces; a importancia dos rasgos de cada voz para 
construir mentalmente a cada falante; o coidado da voz que toma importancia maioritariamente logo 
da aparición dalgunha patoloxía; así como a toma de contacto con outros profesionais que utilizan a 
voz, sobre todo cantantes e actores de dobraxe cos que compartín cursos de formación, pioneiros en 
Galicia; poñen de manifesto unha serie de baleiros a respecto do valor sociocultural da calidade de voz. 
As hipóteses nas que estou traballando son: A voz é o resultado evolutivo do traballo de comunicación, 
do home, utilizando os aparatos respiratorio e dixestivo (sendo polo tanto un esforzo que constriñe a 
larinxe). A voz contén multitude de dimensións. Un individuo aprende, inconscientemente e de oído, a 
colocación exacta muscular asociada a cada patrón de comportamento que observe. Así os modelos 
característicos dunha sociedade concreta definen a “voz-cultural” desa rexión ou grupo. Na elaboración 
da “voz-cultural” é tan importante a posibilidade física de locución como a de escoita (importancia do oído). 
As experiencias vividas na infancia e adolescencia marcan a aptitude como adultos. Así, se o contorno 
no que se move un individuo é homoxéneo culturalmente (definido en posicións sociais tradicionais) 
utilizará un único modelo que ademais definirá a súa posición nesa socidade “pechada”. A medida que o 
individuo se relaciona socialmente con outros de contextos socioculturais diferentes nun continuum que 
ten no outro extremo a socidade globalizada e interconectada, este individuo poderá adquirir e escoller 
roles diferentes a aplicar en contextos diferentes. A voz estará asociada a cada rol: “voz-actitude”. 
Tamén de modo mais ou menos consciente, estas diferentes posicións da voz utilizámolas para ilustrar, 



Cultural value of orality20

• 206

representar ou escenificar no discurso falado, na oralidade. Así a posición da voz socio-cultural aportará 
ó interlocutor todo un código de información sociocultural adscrito a dita posición que permitirá entender 
o discurso do falante. Se non se coñece ese código adscrito, producirase unha distorsión da mensaxe, 
pois o interlocutor o decodificará segundo os seus propios patróns socioculturais.

A voz socio-cultural
A voz é un concepto múltiple “suma de diferenciais” definidos desde moi diferentes, e tamén distantes, 
disciplinas: fonética, lingüística, antropoloxía, neuroloxía, psicoloxía, otorrinolaringoloxía e foniatría, 
logopedia, … Todos estes aspectos configuran unha definición máis completa de voz que eu denomino 
“socio-cultural”. O coñecemento destes diferentes aspectos paréceme de sumo interese no quefacer 
profesional de locución radiofónica. 

A ausencia da imaxe na comunicación radiofónica fai que os individuos sexamos só voces. Ademáis, 
boa parte das construcións radiofónicas baséanse na imitación, ou sexa, úsase como referencia o 
estereotipo que socialmente se entenda como válido e que normalmente se corresponde con outro 
profesional que tomamos como modelo a seguir. (Así cando un escoita unha radio sabe se están a 
“locutar” un informativo e mesmo se este é deportivo). A voz permite construír a figura do falante, sobre 
todo se adquire importancia subxectiva por algún rasgo que chama a atención do oínte. Pola súa banda 
o locutor tamén cataloga ó ointe segundo algún criterio subxectivo de tipificación psicosocial. 

Na miña opinión: Os procesos psicolóxicos que operan na interacción social, atributos, de formación de 
impresións, percepción e actitude, poden explica-las relacións sociais que se manteñen a través do uso 
da voz. A este aspecto social da voz é a que eu me atrevo a acuñar como “Voz sociocultural” e abrangue 
aspectos físicos e psicolóxicos que se van formando ó longo da experiencia vital de cada individuo.

Percepcións na locución radiofónica en Galicia
A psicoloxía social explica, por exemplo, a conducta dun adolescente ó que non lle mudou a voz e do 
que se ríen os seus compañeiros de clase (unha voz “afeminada” aguda en vez de “varonil”, grave). 
Pero, cómo explicámamos o éxito social dunha “voz que enamora”, cómo explicamos que unha voz “é 
vivida”, paternal, autoritaria,...? Cómo explicamos que, ó comparar a dous locutores de radio, un sexa 
comunicativo e o outro non, mantendo constantes outras consideraciones de tipo lingüístico?

O traballo de locutor de radio, arestora, pasa polo xornalismo primeiro e o desenvolvemento de 
capacidades comunicadoras despois, algo co que estou en desacordo. Creo que é necesario saber da 
responsabilidade social que se adquire diante dun micrófono e aprender técnicas relacionadas coa voz 
á vez que un se instrúe noutras materias.

Outra observación que levo feito nos últimos dez anos de traballo radiofónico é que o coidado da 
voz toma importancia maioritariamente logo da aparición dalgunha patoloxía en primeira persoa, ou 
nunha terceira próxima. É insólito que un locutor faga exercicios de quentamento antes de comezar a 
locutar, e sirve de indicador da escasa conciencia do traballo muscular que se realiza e do esforzo. Os 
aparatos respiratorio e dixestivo implicados no proceso de execución de voz son forzados a realizar 
unha tarefa “para a que non foron deseñados” (a pesar da evolución), e é menos chamativo que un 
compañeiro tome unha bebida quente para “quenta-la gorxa” que que faga unhas escalas de “sirenas” 
e “mirenas”. O paso dos anos e a conciencia de posibles patoloxías fan entrar en razón ós locutores 
que chegan a recoñecer certa importancia, sin que iso signifique a posta en práctica de exercicios de 
mantemento.

É tamén unha sensación de falta de importancia consciente que amplío aos actores de dobraxe 
e a boa parte dos cantantes, sobre todo daqueles que profesionalmente están menos valorados. 
Teño constancia de cantantes que para “quentar a voz” se toman “un cubata”! Tamén é un feito 
constatable que a caracterización das voces infantís están feitas por adultos! E non conformes con 
iso, imitan voces. A miña inquedanza é saber cales son os parámetros que utilizan á hora de decidir 
qué actor ou actriz selecciona un director de casting. A sensación que teño é que a escolla faina por 
paquetes de traballo, de campañas publicitarias ou “takes” de dobraxe, quedando as características 
do personaxe (idade, sexo, características físicas, perfil sociocultural no espazo e no tempo …) a 
expensas da profesionalidade do actor. Como pode ser que a voz que escoito vendéndome un café, 
xusto a continuación me venda unha cama? Que a voz do protagonista dunha película, na pausa 
publicitaria me venda un aparello de depilación? Xa sei que responde a códigos de mercado, do 
prestixio do actor pero …ese éxito profesional dado pola técnica e “beleza social” da voz, significa que 
o escoite en todo tipo de discursos? E as voces que aparecen nos programas infantís, en Galicia, en 
galego, son de nenos? 
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E, qué pasa coa voz dos profesores? Se escoito ós profesores de nenos pequenos, as voces están 
moi danadas, afónicas, con nódulos, con pólipos, … e seguen esforzándose por se facer entender nun 
medio no que teñen tódalas de perder, porque eses nenos de curta idade, 2, 3, 7 anos conservan a 
técnica do twang intacta para falar con volume sen ter que esforzarse nada, sen berrar!

A calidade de voz
A calidade de voz, definida como conxunto de características que tipifican e fan única dita voz: nivel 
de afonía? nivel de metais?, rexistros graves, agudos?, tramo do espectro da escala ó que podemos 
falar ou canta-las notas musicais para saber se estamos ante unha voz contratenor, tenor, barítono, 
soprano ou mezzosoprano? Para definir unha voz aterciopelada, unha voz vivida, unha voz estridente… 
Interesante aportación é a tipificación de “Voice craft” tamén denominado “The Estill Voice Training 
System”: baseado nun estudo científico da participación muscular, ademáis das cordas vocais, estuda 
tamén a colocación física dos cartílagos, saída do aire, nasalidade, importancia da apertura bucal, 
colocación dos beizos, etc. Aporta, segundo a miña opinión, unha información científica onde había 
moita especulación e mesmo “duende”.

Así, se o “twang” é unha característica perfectemente definida segundo o criterio de Voice Craft, na 
colocación do aparato fonador, e podemos medi-lo twang dos galegos, chegamos á conclusión de 
que os galegos temos moito twang. Dita característica explica por qué para persoas acostumadas 
a escoitar menos twang poden crer que nos pasémo-lo día “discutindo” ou “enfadados”. Dita 
característica é innata nos recéns, e así a súa calidade de voz achégase ó “bel canto” e sen esforzo, 
fanse oir e distinguir ante toda unha orquestra sinfónica. A capacidade de eleva-lo volumen de voz 
multiplícase ata por 7.

Existen varias maneiras de clasifica-las cualidades que definen a voz, que serven para adxetivala, 
pero hai algunha plantilla de calibraxe para poder perfilala? Está universalmente recoñecida para poder 
utilizala na dobraxe actoral ou construción de personaxes, definición de estereotipos? E máis, porqué 
non existe máis comunicación interdisciplinar entorno a voz, onde todos recoñecen que é unha parcela 
do seu, pero descoñecen o traballo dos outros?

A voz é o resultado evolutivo do traballo de comunicación, do home, utilizando os aparatos 
respiratorio e dixestivo (sendo polo tanto un esforzo que constriñe a larinxe). A voz contén multitude 
de dimensións.

Un individuo aprende, inconscientemente e de oído, a colocación exacta muscular asociada a cada 
patrón de comportamento que observa, que escoita. Así os modelos característicos dunha sociedade 
concreta definen a voz-cultural desa rexión ou grupo. 

Na elaboración da voz-cultural é tan importante a posibilidade física de locución como a de escoita 
(importancia do oído), en torno ó 50%. As experiencias vividas na infancia e adolescencia marcan a 
aptitude como adultos. Así, se o contorno no que se move un individuo é homoxéneo culturalmente 
(definido en posicións sociais tradicionais) utilizará un único modelo que ademais definirá a súa 
posición nesa socidade “pechada”. A medida que o individuo se relaciona socialmente con outros de 
contextos socioculturais diferentes nun continuum que ten no outro extremo a socidade globalizada 
e interconectada, este individuo poderá adquirir e escoller roles diferentes a aplicar en contextos 
diferentes. A voz estará asociada a cada rol: voz-actitude.

A actitude e a voz
A actitude é unha variable latente na que interveñen procesos psicolóxicos e fisiolóxicos. Polo tanto a 
actitude que temos respecto á voz ten esas dúas compoñentes: 

 – Fisiolóxicas: en canto características biolóxicas/evolutivas: constitución física, saúde, forma física, 
nunhas condicións medioambientais determinadas, en función da idade e o sexo (condicionamento 
hormonal da voz). 

 –  As psicolóxicas: en canto expresións da actitude a través das respostas observables que indican 
a ubicación da persoa nun continuum actitudinal. Respostas internas, evaluativas, de tres tipos: 
cognitivas, afectivas e/ou conductuais.

A actitude considérase mediadora entre os estímulos do ambiente social da persoa e as respostas ou 
reaccións desta a dito ambiente. Pois ben, a actitude sería desde esta perspectiva, unha maneira de 
adaptarse a persoa ó medio ambiente,..., unha adaptación activa,..., resultado de toda unha serie de 
experiencias da persoa co obxecto actitudinal e, polo tanto, produto final daqueles proxectos cognitivos, 
afectivos e conductuais a través dos que ditas experiencias tiveron lugar. (teoría psicosocial).
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A idade e a voz
Ata os 3 anos, a nena /ou neno forma a súa conducta, as pautas básicas, pilares do resto da súa vida, 
a súa personalidade. Xa a partir dos 2 anos comeza a socializarse, e aprende a compartir con outros 
nenos xogos e xoguetes. Ata a idade dos 7 anos aprenden basicamente da nai e a través dela (das 
relacións sociais que a nai estableza cos demais; empezando pola relación que observa da nai co pai, 
cos veciños,...é o seu patrón a seguir). Desde o punto de vista fisiolóxico, hai expertos que opinan 
que a “aprendizaxe á lectura” é época de grande inestabilidade... porque, as veces, pídeselle ao neno 
cousas que ao mellor non está preparado para facer. Outra idade de marcaxe importante na voz é a 
adolescencia polas imbrincacións que existen entorno ós cambios hormonais.

Xa na idade adulta, diferencio a persoa que profesionalmente usa a voz, daquela que non: Cantantes 
de ópera, cantantes, actores/actrices, actores de dobraxe, teleoperadores, locutores, presentadores, 
profesores, foniatras, logopedas,... A toma de conciencia da importancia que ten a voz no seu traballo é 
moi relativa e diferente segundo a profesión. 

A voz e a postura
As diferentes posicións da voz (colocacións aparato fonador/posición física/social) utilizámolas para 
ilustrar, representar ou escenificar no discurso falado, na oralidade de modo máis ou menos consciente. 
Así a posición da voz socio-cultural aportará ó interlocutor todo un código de información sociocultural 
adscrito a dita posición que permitirá entender o discurso do falante. Se non se coñece ese código 
adscrito, producirase unha distorsión da mensaxe, pois o interlocutor decodificarao segundo os seus 
propios patróns socioculturais. 

A miña teoría pasa pola idea do sociólogo urbano François Ascher de “code switching” é dicir, os 
individuos fan auténticos malabarismos para pasar dun código a outro. Finalmente, no proceso de 
discriminación de información os matices culturais que perden peso nas socidades de hipertextos, 
desaparecen do discurso paulatinamente. 

Sirva un exemplo: unha fotografía de Ruth Matilda Anderson: anos vinte, unha muller que porta na 
cabeza unha cesta cargada de peixe, coa roupa humedecida e cos pés descalzos na rúa de pedra, 
acostumada ó horizonte do mar. Imaxínense nesa posición física, querendo falar cun veciño que se atopa 
a 100 metros aprox. A anclaxe da voz para a súa proxección é ben diferente a daquel outro oficinista 
acostumado a estar horas calado e sentado coa calor da calefacción central, zapato fino e, pendente das 
redes sociais da internet. Da sociedade illada case medieval pasamos á sociedade do “hipertexto” en 
menos de cincuenta anos, polo camiño quedaron voces tradicionalmente faladas por moitas xeracións.

Distancia e tempo
Na evolución da calidade de vida mudaron as posicións sociais e con elas, seguramente, as voces que as 
distinguían. Así as “distancias culturais” entre as persoas mudan segundo os contextos, segundo crece a 
autonomía dos individuos (fronte ós limites de espazo e tempo). A deslocalización e desinstantáneización 
dos acontecementos, one-to-one, tendencia á diferenciación social na que os individuos só comparten 
momentaneamente valores e experiencias. Neste contexto, debuxado entreoutros por Ascher, creo 
que fai que os individuos máis diferenciados só sexan capaces de entendemento voz a voz se teñen 
compartido experiencias similares. 

En base a estas aseveracións eu pregúntome polas distancias culturais e os tempos. A velocidade do 
discurso en relación ó ritmo de vida, de modo que se non teño tempo de dicirvos todo o que desexo 
por falta de segundos, terei que acelerar e falar con maior “velocidade de locución”. Dita velocidade do 
discurso, en 2010, ten unha marca bastante máis alta se se compara co ritmo de vida doutra época, por 
exemplo hai 50 anos, en Galicia (como se dunha película se tratara á que premémo-lo botón de dobre 
velocidade). Así, creo que os parámetros a medir terían que recoller as variacións derivadas do estilo de 
vida: traballo, lugar de residencia rural-urbano, as características físicas e psicolóxicas do quefacer diario, 
a mobilidade social... e creo que os cambios que se están a producir nestes últimos tempos tamén pasarán 
factura ás características da voz-cultural que tende a un modelo máis universal, sen particularismos. 

A fala. A oralidade
Nolasc Acarín Tusell, doctor en Medicina, neurólogo, profesor asociado da Facultade de Humanidades 
da Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, nun artículo “La voz y la palabra” (publicado a propósito do 
Forum de Barcelona 2004 que dispuña dun pavillón adicado ás voces do mundo) fala de que a linguaxe 
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permite ordea-lo pensamento, a comprensión e a explicación a outra persoa. Sendo bioloxicamente 
iguais, en cantidade de proteínas e capacidades cerebrais, o idioma é a máxima diferencia entre os 
humanos (xunto cos determinantes económicos do país e os determinantes familiares nos que nacemos) 
e compartimos a tristeza, a ledicia e a xenreira (cólera). Todos témo-la capacidade para a linguaxe 
falada e mantémo-la habilidade para a comunicación non verbal dos ancestros lonxanos. 

As investigacións de tipo cuantitativo coinciden en non dar máis da 3ª parte da información xerada á 
transmisión mediante a linguaxe verbal no sentido lingüístico: léxico + gramática. Así, un estudo con 
base cuantitativa ofrecía unha distribución bastante sorprendente: a aportación da linguaxe rondaba 
o 7% e o 93% tiña a seguinte distribución: 38% aportación informativa das cualidades da voz e un 
55% á comunicación non verbal en sentido estricto, o xesto da faciana, a mirada, os xestos, o tacto, a 
distribución do espazo e do tempo, etc...segundo apunta Sebastiá Serrano, catedrático de lingüística da 
Universidade de Barcelona. –comunicación non verbal-) 

Dentro da análise do discurso, en referenecia á linguaxe vernácula, Labov, definea como variedade 
menos reprimida, que non está controlada e á que se presta menos atención. Proporciona unha base 
esencial para o estudo da variación linguística que sendo a máis importante a descubrir polos lingüístas 
é tamén a máis dificil de observar. Pero considera que para a observación de patróns de uso de linguaxe 
segundo estratificación (clases sociais) poden aparecer ditos patróns con só 25 falantes.

Wolfson (1976) sostén que a fala natural non existe en sentido estricto pois en toda situación social 
somos conscientes do control que, ata certo punto, exercen os demais sobre nós,...pois ben, se a fala 
ten unha condicionante social tan importante, a voz é unha parte tamen desa consideración. 

Queda por dicir
Noutrora era un sinal de mala educación social “non botar unha fala” ou de desprestixio non dar unha 
fala. Somos xente de palabra e segue a pesa-lo Óraculo do Señor. Pero hai moitas voces, que se 
escoitan, bastante perxudicadas e que non fan caso da “cultura do mel”, ou sexa dos remedios que 
herdamos, da nosa cultura, para sana-la gorxa.

Un exemplo de cómo non nos preocupa a voz en favor da imaxe é a porcentaxe de fotos que sacamos 
diariamente e a escasa realización de gravacións sonoras no eido familiar. Outro exemplo atopámolo 
nas redes sociais, facebook, tuenty ou twiter, onde quedamos, “falamos” e colgamos retratos. Está por 
ver que a excusa sexa un factor económico, a que explique o uso e abuso do sms no canto da chamada, 
ou a incidencia das mencionadas redes fronte a you tube, cunha calidade de son deficiente.

O xeito que tiña o meu pai de contar un conto, a familia a mirar unha radio para ver que dicía “o parte”, 
son rexistros sonoros que retratan unha socidade, concreta, galega, na que en definitiva, se produce a 
comunicación: emisor envía mensaxe a receptor... e prodúcese a miragre. Nese proceso intervén a voz 
como vehículo que transporta a mensaxe e paréceme de suma importancia.

En definitiva, impórtame o que me digas, pero sobre todo cómo mo digas, mesmo anque mo digas 
noutro idioma, a intención, a emoción é o que me conta.

Neste relato, aparecen elementos conceptuais aportados en diferentes conversas por: Dra. Marisa 
Lois, otorrinolaringologa e foniatra; Dra. Isabel Lopez, psicologa, Dr. Cabaleiro Faveiro, psiquiatra, 
Luis Iglesia, actor e director de dobraxe, Helen Rowson, profesora de técnica vocal The Voice Estill 
Training Sistem.
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ABSTRACT 
In Portugal, and especially in the Alentejo region, there are plenty of folklore and mythology related to 
reptiles and amphibians. Some examples of folklore are the stories that are attributed to each animal. 
One of the most affected animals in the Alentejo region, is the gecko. They are accused of having 
a poisonous skin that causes a skin disease (cobro) in humans. There are also numerous stories, 
repeated by oral tradition in many countries, of people dying or falling seriously ill from using utensils 
(pots, kettles, cups or other) where a gecko dropped in. This story, like that of gecko’s urine in food 
killed someone, are told from the North of Portugal to Pakistan. As the Arabic words for gecko are 
very similar to the portuguese name (Wazaghah = osga), and knowing that in countries that did not 
have Arabic presence, such ideas do not exist, it is likely that these are a trace of Arabic culture in 
Portugal. Despite its great biodiversity, ecological, scientific and economic importance, these animals 
are often victims of persecution and deliberate extermination, by people, due to irrational causes 
and based on myths, superstitions, fear and ignorance. If it is true that most of the technicians and 
specialists acknowledge that the persecution is real and unsupported by scientifical grounds, little has 
been studied on the subject and on its real importance and impact on the conservation of species. It 
is meant, in this communication, to try to point out and to analyze the folklore related with Geckos, its 
origin, distribution and impact in the animal’s conservation. For that it is important to make a bridge 
between the various sciences, by combining different knowledge, scientific or popular, in order to 
contribute to effective processes of nature conservation. In this case, the myths and stories, almost 
always negative, attributed to geckos are a rather complex cultural event, that if one part should 
studied and understood, in the other should be treated as a potential problem for the conservation of 
certain animals. 

RESUMO
Em Portugal, e em especial na região alentejana, existem bastantes folclores e mitologias relacionadas 
com os répteis e os anfíbios. Alguns exemplos deste folclore são as histórias que se atribuem a cada 
um dos animais. Um dos animais mais afectados, na região alentejana, são as Osgas. Estas são 
acusadas de possuírem uma pele peçonhenta que provoca uma doença de pele (cobro) ao entrarem 
em contacto com o ser humano. Existem também inúmeras histórias, repetidas por tradição oral 
em praticamente todo o país, sobre osgas que caem para dentro de panelas, chaleiras, copos ou 
outros utensílios de cozinha, e que alguém após utilizar esse utensílio, morre ou fica gravemente 
doente. Esta história, tal como a de que a urina de osga em alimentos matou alguém, são contadas 
desde o Norte de Portugal até ao Paquistão. Sendo a expressão árabe para osga extremamente 
semelhante à portuguesa (Wazaghah = Osga), e sabendo que em países que não tiveram sobre 
domínio árabe, este medos não existem, é provável que estas ideias sobre as osgas, sejam um 
vestígio da cultura islâmica em Portugal. Apesar da sua grande biodiversidade, importância ecológica, 
científica e económica, estes animais costumam ser vítimas de perseguição e extermínio deliberado, 
pelas pessoas, devido a causas pouco racionais e baseadas apenas em mitos, superstições, medo e 
desconhecimento. Se é verdade que a maioria dos técnicos e especialistas da área reconhecem que 
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esta perseguição é real e fundamentada por razões pouco científicas, pouco se tem estudado sobre 
o tema e sobre a sua verdadeira importância e impacte para a conservação das espécies. Propõe-
se, nesta comunicação, tentar expor e analisar o folclore relacionado com as Osgas, a sua origem e 
distribuição e o seu impacto na conservação dos animais. É para tal importante fazer a ponte entre 
as várias ciências, conjugando os diversos saberes, sejam ele científicos ou populares, para se poder 
contribuir para processos eficazes da conservação da natureza. No caso, os mitos e histórias, quase 
sempre negativos, atribuídos às Osgas são uma manifestação cultural bastante complexa, que, se 
por um lado se deve estudar e compreender, por outro deve ser tratado como um possível problema 
de conservação para determinados animais.

Introduction
The Mediterranean basin is considered a hot-spot of biodiversity because of its high number of species 
of fauna and flora (Myers et al. 2000). In this area, there are about 355 species of reptiles: 170 of which 
are endemic and 106 amphibians of which 68 are endemic (Cox 2006). The Portuguese herpetofauna 
(reptiles and amphibians) has 27 species of reptiles and 17 species of amphibians (Loureiro et al. 2010) 
belonging to 7 different families of reptiles and 7 different families of amphibians, representing a wide 
variety of shapes, colors, behaviors and lifestyles.

Comparable to this variety and complexity are the cultural events and 
how local people relate to these animals. From this relationship many 
stories, myths, proverbial and oral stories are born, and the majority is 
passed down from generation to generation, through oral tradition. In 
Portugal the gecko is one of the animals with the most related number of 
stories and folklore. 

The geckos are small reptiles from the Geckonidae family, and possess 
the characteristic of being able to stick to vertical planes, even completely 
reversed on horizontal planes. The toes of the gecko have a special 
adaptation that allows them to adhere to most surfaces without the use 
of liquids or surface tension. They are generally animals with little body 
volume, big eyes, found in warm climates throughout the world. Geckos 
are unique among lizards in their vocalizations, making chirping sounds 
in social interactions with other geckos. The majority is carnivorous 
and feed mainly on invertebrates like mosquitoes and spiders, being 
also able, for some species, to feed on little vertebrates and even other 
geckos193.

In the Portuguese territory there are 3 different species of geckos194, the Boettger’s wall gecko (Tarentola 
boettgeri bischoffi) being endemic to the archipelago of Madeira, with “Vulnerable” status in the 
Portuguese Vertebrate Red List (Cabral 2006). In the mainland Portugal there are the other two species, 
the Moorish gecko (Tarentola mauritanica) and the Mediterranean house gecko (Hemidactylus turcicus), 
the latter also “Vulnerable” according to Cabral (2006).

The natural habitat of Moorish gecko and the Mediterranean house gecko is principally in rocky places 
and some trees. In urban environment both these geckos are often found lurking on walls or ceilings near 
lights, waiting to ambush moths and other insects (Ferrand et al. 2001).

The main threats that target this animal, in Portugal, are due to the loss of habitat by the growing 
intensification in urbanization and the expanding of the farming and industrial areas (Cabral 2006) and 
by the mortality associated to the human persecution, due to beliefs and unfounded fears. (Ferrand et al. 
2001; Cabral 2006; Mateus & Jacinto 2010, Ceríaco 2010).

This article aims to examine and show the attitudes and behaviors that the Portuguese population 
has towards these animals, and the presence of gecko’s folklore in Portuguese oral tradition. Apart 
from the contribution by Frembgen (1996) in Asia, bibliographic information about this issue is almost 
completely absent. The one that exists can be found only very briefly in some biology, ecology and reptile 
conservation studies (Pargana et al. 1998; Jacinto 2004; Ferrand et al. 2001; Cabral 2006; Mateus 

193. There are several interesting scientific books about the biology and ecology of the geckos, namely Henkel & 
Schmidt 1991; Zug 1993; Pough 1998; Ferrand et al. 2001; Salvador 2003 & Loureiro et al. 2010, among 
others that are available in the vast zoological literature.

194. The Atlas dos Anfíbios e Répteis de Portugal Continental (Loureiro et al. 2010) displays all the available data 
known today about the geographical distribution of the different species of geckos in Portugal. The Guia FA-
PAS dos Anfíbios e Répteis de Portugal (Ferrand et al. 2001) is not only a valuable source to learn about the geo-
graphical distribution of the geckos but also to find the dichotomic keys to its difference and classification.

Mediterranean house gecko 
(Hemidactylus turcicus) in 

Mourão, Southeast Portugal. 
Photo by the author.
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& Jacinto 2010; Perera et al. 2010; Ceríaco 2010) and almost completely nonexistent in publication 
about ethnography or ethnozoology. On account of that, data was collected through conversations and 
interviews with the Portuguese population during some field trips and some expositions and lectures 
made about the theme, between 2008 and 2010195.

Folklore 
The folklore related to geckos is very common and diverse through the countries where this type of 
animal exists, and sometimes with completely opposite ideas. On Mindanao in the Philippine Islands, 
locals hesitate to live in detached huts where there are no geckos. They believe that if geckos are not 
there something must be wrong with the place. In Thailand, people do not want geckos in their homes 
because they believe geckos bring bad luck (Crump 2002). In Portugal this folklore is mainly negative 
towards the animal, often seen as the culprit for the dissemination of a skin disease, the ability to poison 
water, besides being considered ugly and disgusting. Even the name “Osga” (Gecko in portuguese) is 
considered, in the Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, as a synonym of something that 
inspires feelings of aversion, gross and repugnance, and carries a depreciative meaning being used 
to name a person that is repugnant or with a bad character (Academia das Ciências de Lisboa 2001).

Geckos as factors of dermatological diseases
One of the most common ideas about geckos is that the contact with the animal can provoke dermatologic 
diseases, such as one commonly known as cobro. Cobro is, according to the popular tradition, a skin 
disease that consists in cutaneous eruptions, itch, scaling and it can also be accompanied by pains and 
fevers, and, in some cases, lead to death. There are many forms of cobro. It can be seen as the form 
of a ring around the body and when it unites it causes the death of the carrier196. Although there are no 
scientific evidence, nor medical records that prove this supposed causality between the geckos and any 
type of diseases, this idea keeps alive in the field of popular beliefs, mainly due to stories about remote 
people or relatives, that had cobro due to direct contact with one or more geckos.

The most common stories, largely repeated by many people, are about geckos that pass by people’s 
skin as they sleep, filling them with cobro, all over the body, with plenty of pain and fevers, or the story 
about a gecko that fell on the head of someone and made that person go bald. A woman from the city of 
Abrantes told the author that one of her relatives got cobro, which made his body be filled with pimples 
and rashes while showing high fevers, due to the fact that a gecko fell on his body while he was sleeping 
naked. Very similar stories were also recorded by the author from many other people from different 
localities in Portugal.

Frembgen (1996) states that the association between dermatological diseases and the geckos (and also 
most of the reptiles) can be due to the association between the biological characteristics of the animal 
and some human diseases. The geckos, like most of the reptiles, have the ability to shift the color of their 
skin through the melanophores of their skin, and, for having many skin changes, this generally gets loose 
and falls. Even the tail detaches from the body in danger situations.

Geckos as producers of poison
In Portugal the geckos are considered poisonous. Most people are afraid not only to touch a gecko, but 
also to get in contact with a place where one has been, or left its urine or saliva. This characteristic is 
principally found in some stories; hold as true, that people keep alive through the oral tradition about the 
poisoning of someone by a gecko. One of the most common stories is one about a gecko that falling 
into a pot or any kitchen item, that was used to make a meal, which, if not washed in the meantime, 
the people who ate the food cooked in there, would either die or be severely poisoned. There are some 
variations on this story, one being that the gecko is cooked and eaten without the person noticing it. In 
other situations, it is feared that, if the food is left uncovered, a gecko can walk into the kitchen and spoil 
it by walking or urinating over it. It is also said that if a gecko drinks water, it will poison it due to its saliva. 
In the city of Évora, a man told the author that “the more yellow the gecko is, the more poisonous it is”, a 

195. The gathering of data began during the master degree of the author entitled Human Attitudes Towards Her-
petofauna: How preferences, fear and beliefs can influence the conservation of reptiles and amphibians, presented 
and defended in the University of Évora in January 2010, and through the sessions of the project Salvem as 
Osgas (Save the Gecko!) promoted by the Conselho de Estudantes de Biologia de Évora (Council of Biology 
Students of Évora) (CEBE).

196. This special kind of cobro is mainly attributed to the contact with or bite of a spider. However, there some 
people who also attribute it to the contact with a gecko.
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common association between colour and poison197. Like the issue of disease transmission, there are no 
scientific evidences whatsoever to support this belief.

The aesthetic issue 
Most people consider geckos an ugly and disgusting animal. One of the main traits that lead to this is the 
animal’s color, especially in its belly, which in the case of the Mediterranean house gecko can be almost 
transparent, which allows people to sometimes see the animal’s organs. This is perhaps the trait which 
contributes the most to people disliking the gecko. People consider it repugnant and gross not only due 
to the impression that the animal is squishy and gooey, but also because it attributes the animal a ghostly 
look. Other people mention its flaky looks and especially the existence of tubercles on the back and on 
the feet, as an unpleasant reptilian trait that it is not very aesthetically appreciated.

It is also common to call people with muscular atrophy in the upper limbs as “patinha de osga” (leg of 
gecko), comparing this issue to the “ugly feet of the gecko” in a negative way towards the person with 
this condition.

Distribution and origin of the folklore
This kind of negative folklore referring to geckos is not exclusive from Portugal. We can found references 
of similar stories and ideas in West Africa (Ghogbo 2007), North Africa (Goodman & Hobbs 1994), 
Arabian Peninsula (Wranik 1993) and Southwest Asia (Frembgen 1996), suggesting a possible common 
origin, and possibly with roots in Arabic culture.

Geographic distribution of the folklore
The negative folklore attributed to geckosis seen in a large geographical distribution, being, nevertheless, 
continuous and occupying the same (present and historical) distribution of the Arabic cultural presence. This 
folklore is referred to from the Asiatic south-west to the Iberian Peninsula, passing by the North of Africa. 

For example, Goodman & Hobbs (1994) state that the Bedouin tribe Khushmaan Ma’aza, from Egypt’s 
Eastern Desert, consider the geckos poisonous and say that people die after the contact with the animal. 
This tribe believes that the poison of the animal is in its tongue and that is transmitted to the humans 
through the contact that these may have with kitchen utensils or water supply where the animal may 
have passed. After the contact with such objects the victim becomes extremely ill for a week with the 
symptoms of lack of thirsty and vomits. 

Frembgen’s article (1996) that studied gecko related folklore in Pakistan and Northern India is perhaps 
the best published study on gecko related folklore. The author presents stories and ideas very similar 
to the ones told by the Portuguese population, especially when it comes to dermatological diseases 
and how they spread, and to the poisoning of food, water or other cooking items. The stories that the 
author collected in the human populations of these areas are often exactly the same as the ones told in 
Portugal. For example, the author mentions that in Northern India and Afghanistan people believe that 
being in contact with geckos is likely to cause you skin diseases or that if a gecko gets in contact with 
food, this food is poisoned. Frembgen (1996) quotes Wranik (1993) when the last says that in Yemen and 
many other Arab countries skin diseases are attributed to a gecko having run over the face of afflicted 
person as he or she was sleeping at night. Frembgen (1996) also states that geckos are seen as bad 
omens and often used in popular medicine or magic. Also Ghogbo et al. (2007) refers that in Ghana 
geckos also cause much concern because of their close proximity to humans. It is generally believed that 
they are of both spiritual and medical importance. Apart from their perceived ability to attract evil spirits 
to households, they are also thought to be the souls of buildings, which may collapse if a gecko is killed. 
There is also the belief that they cause skin rashes, irritation, blisters or sores when they crawl on the 
skin of sleeping people, particularly around the mouth.

In Portugal this folklore is widespread through the continental part of the country, being more prevalent 
in the south.

Possible origin of the folklore
Bearing in mind the resemblance of the stories and the ideas about the characteristics of the geckos 
in Portugal and in countries where the Arabic presence is felt, it is likely that this folklore is just another 

197. The Moorish gecko shows coloring from dark brown to yellow and the Mediterranean house gecko shows 
colors between light pink and yellow.
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cultural inheritance of the Arabic presence in Portugal. Portugal was under the Arabic domination, 
incorporated in the Al-Andaluz, from the 8th century to the 12th and even 13th century in the Southern 
part, which left an important and rich artistic and cultural legacy and which we can still identify today, 
from the language, to the architecture, etc. The ideas about the poisonous characteristics of the 
geckos are equally found in countries with Arabic roots, as it is shown by the studies Wranik (1993), 
Frembgen (1996) e Goodman & Hobbs (1994), unlikely to happen in countries which did not suffer 
this influence, such as the countries from Central Europe or North America, where these animals are 
even appreciated as pets.

To strengthen this idea, one of the Arabic expressions for geckos is Bors or Wazaghah (Lane 1863), 
being the latter a word phonetically similar to the common Portuguese word of gecko “Osga”. Thus, 
we can assume that the folklore about the gecko, as its own common name, in Portugal, is most likely 
another cultural inheritance from Arabic origin.

Implications on conservation
If it is true that the greatest threats to reptiles and amphibians are due to habitat destruction, 
pollution, climate change and competition with alien species (Cox et al. 2006), is also known the 
complex relationship between humans and these animals, consisting in their direct persecution, 
capture and killing a serious and real threat. Cox et al. in 2006, report that in the Mediterranean 
basin, the greatest threat to reptiles is the destruction and alteration of habitat, affecting not only 
endangered species but also species that are not yet threatened, followed by over-exploitation of 
animals, pollution and invasive species. In the same report the author also states that many species, 
especially snakes, are persecuted, even that only some of these are endangered species. This 
situation contrasts with the amphibians, in which the author points that direct human persecution is 
not significant and that the main threats to this group of wildlife are the destruction and alteration 
of habitat, pollution and invasive species. In 2009, Cox & Temple, in a report by IUCN on the state 
of conservation of reptiles in Europe, the author reinforces the idea that the main cause of threat 
to reptiles is the destruction and alteration of habitat, followed by over-exploitation, pollution and 
direct persecution.

In Ceríaco (2010) we could see that, in Portugal, the geckos were the most hated, feared and, for 
that, the most intentionally eliminated by the human beings (even more that snakes). Having this 
dark picture in mind, there were also the animals that received the less support for possible means of 
protection. In a population such as one of the Mediterranean house gecko in Portugal, which finds itself 
classified as “Vulnerable” (Cabral 2006), this attitude of fear shown by the local populations towards 
the animal, and its consequent deliberate elimination, puts naturally problems to its persistence and 
to any possible conservative program. In a scenery of global lost of the biodiversity, this issue must 
seriously be taken into consideration because in a near future it can have even deeper impacts than 
the ones it already has.

The influence of the aesthetical and useful preferences and the wrong ideas about certain animals 
is stated by many as one of the main problems that the projects of biodiversity conservation have 
to face, which implies that whenever we talk about biodiversity conservation it is necessary to take 
into consideration the cultural, economic, political and social characteristics of the region (Meffe & 
Carroll 1997; Primack 2006). However, as Jacobson & McDuff (1997) refer, most conservationists are 
not prepared, either personally or scholarly, to this kind of holistic approach towards the problem. It 
is of vital importance to understand the way people relate to the surrounding biodiversity to be able 
to define and apply programs of conservation according to all the issues implied in the biodiversity 
conservation.

In the specific case of the geckos in Portugal, it is necessary to bear in mind that any program to save 
these animals will certainly face some misunderstandings by the population. It is urgent to demystify 
these unreasonableness fears and wrong ideas towards the geckos, which must be done through an 
environmental educational program addressed to the whole population, showing the gecko as a harmless 
animal and extremely useful for the human being. It is also important to explain the origin of this folklore, 
so that people can understand its nature and meaning.

Final Considerations
The geckos in Portugal suffer from a bad reputation due to the presence of wrong ideas and aesthetical 
characteristics. This folklore, mainly passed by oral tradition and of possible Arabic origin, represents 
geckos as carriers of dermatological diseases and sources of poison. These ideas are passed down 
through the generations, always referring a past experience, in which someone suffered from cobro or 
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poisoning for having come in contact with a gecko. Due to this folklore, the gecko is a feared animal, 
hated and victim of human persecution, which represents an important factor of threat.

Given the failure of protective legislation to stop the capture and killing of these animals, we need an 
alternative approach. The obvious possibility is an increased emphasis on environmental education, 
as proposed by Whitaker & Shine (2006). This data and the data from Ceríaco (2010) suggest such 
environmental education programs should focus on the clarification of the wrong perceptions about the 
degree of danger and usefulness of these animals and in the better and clearer presentation of these 
animals real characteristics (as opposed to the folklore and aesthetics characteristics.). Life history, 
ecological issues, conservation problems, should also be addressed, especially the potential usefulness 
of these animals as predators of pests and to the food-chain equilibrium. 

Understanding the folklore related to the geckos, their origin, nature and form of diffusion, is thus of 
particular importance for the implementation of any conservation measure.
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ABSTRACT
In rural society, memory was a collective and generational phenomenon that, according to the historian 
LeRoy, was vertically and horizontally structured along well-defined lines and serving the needs of family 
and neighbourhood within specific space and time coordinates and having a direct bearing on the everyday 
life of a community. Particularly in the last quarter of the twentieth century, radical changes took place 
in rural society that are doing away with the agricultural foundation on which it has historically rested. 
Nowadays, rural life no longer means an agricultural society or a society where agriculture provides 
the livelihood and determines the landscape and imagery. The dismantling of the classic agricultural 
system brings along a new concept of rural space within the framework of globalisation. This involves 
profound transformations that entail the dismantling of a collective memory and the corresponding loss 
of information. Memory is built on values that make sense in specific life circumstances, but currently 
those referents are changing and losing meaning or are undergoing a process of re-delimitation in light of 
new parameters defining reality. Our paper aims to demonstrate the need for this information in order to 
address and rebuild the historical landscape, even in a legendary manner, because what once was a fact 
of life is now simply something to tell anyone who wants to listen. Additionally, we aim to consider whether 
this memory can be useful in order to slow down, or not, interventions that change the historical landscape, 
in a tension between homogenisation and local diversity, devaluation and quality of the landscape. The 
collective memory (or communal memory, as expressed by Y. Lequin and J. Métral) can also be a way 
of trying to stop the passage of time because no way is seen to connect a tradition into the processes 
of change. It does not seem feasible to link memory to the future through a creative process that allows 
a new social production of meanings. Therefore, remembering can be seen as a way of questioning the 
existing model of development in a context where local reality has to seek to symbolically recompose that 
which is its own. This communication is based on empirical material from fieldwork in the territory along 
the Way of St James to Fisterra and Muxía. This fieldwork aimed to study the itinerary of the old routes.

RESUMO
Na sociedade rural a memoria era un fenómeno colectivo e xeracional que, segundo o historiador LeRoy, 
se estruturaba vertical e horizontalmente, seguindo liñas definidas e atendendo a razóns de familia e 
veciñanza, dentro dun espazo concreto e dunhas coordenadas temporais e tendo unha relación directa 
coa vida cotiá dunha comunidade. Especialmente no último cuarto do século XX asistimos a mudanzas 
radicais na sociedade rural que van camiño de eliminar a base agraria na que se sustentou historicamente. 
Agora falar do rural xa non é falar dunha sociedade agraria ou dunha sociedade que tiña na agricultura 
o seu modo de vida e que determinaba a súa paisaxe e os seus imaxinarios. O desmantelamento 
do sistema agrario clásico leva aparellado unha nova concepción do espazo rural dentro do marco 
da globalización. Isto trae consigo profundas transformacións que levan ao desmantelamento dunha 
memoria colectiva e á perda da conseguinte información, pois a memoria constrúese sobre uns valores 
que teñen sentido nunhas circunstancias vitais e, nas circunstancias actuais, eses referentes están 
cambiando e perdendo significado ou están nun proceso de redelimitación fronte a novos parámetros 
para definir a realidade. A nosa comunicación quer demostrar a necesidade desa información para unha 
reconstrución da paisaxe histórica e facer un achegamento á mesma, mesmo desde un xeito lendario, 
porque o que foi un feito vital é agora só algo para contar a quen queira escoitar. Tamén ver se esa 
memoria pode ser usada ou activada á hora de frear, ou non, intervencións que cambian esa paisaxe 
histórica, nunha tensión entre movementos de homoxeneización e diversidade local, desvalorización e 
calidade da paisaxe. A memoria colectiva (ou comunal, en expresión de Y. Lequin e J. Métral) tamén 
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pode ser un xeito de intentar deter o tempo porque non se ven saídas para encadear unha tradición 
nos procesos de cambio, non se ve factible ligar a memoria ao futuro por medio dun proceso creativo 
que permita unha nova produción social de significados. Así recordar pode entenderse como un 
cuestionamento do modelo actual de desenvolvemento nun contexto no que o local ten que buscar unha 
recomposición simbólica do propio. Para a realización desta comunicación basearémonos en material 
empírico procedente dun traballo de campo realizado no territorio que atravesa o camiño de Santiago a 
Fisterra e Muxía nun estudo sobre a traza dos vellos camiños.

A mundialización da economía ten xerado novas relacións entre as formas e modos desta e a sociedade, 
rachando o referente territorial inmediato e cambiando radicalmente a visión sobre o espazo local. 
Agora moitas das decisións que afectan directamente ao ámbito local non son tomadas nos marcos 
institucionais máis inmediatos ou próximos ao cidadán, como viña tradicionalmente sendo, e o papel 
do estado-nación vese debilitado ante a aparición de novas estruturas de poder e toma de decisións. 
Por conseguinte, movémonos nun marco global, ou transnacional198, para explicar os contextos locais e 
as relacións sociais que se xeran nos mesmos, tendo así que definir un novo concepto de espazo rural 
e, tamén un proceso diferente de construción da realidade social. E estas novas estruturas de poder 
que agroman son, como xa ten dito Manuel Castells, novas realidades que xorden como resposta dos 
sistemas políticos aos retos da globalización.

Marcelo M. Suárez-Orozco define a globalización “as processes of change simultaneously generate 
centrifugal (as the territory of the nation-state) and centripetal (as supra-national nodes) forces that result 
in the deterritorialization of basis economic, social and cultural practices from their traditional moorings 
in the nation-state” (Suarez-Orozco 2003: 50). Para este autor a globalización está estruturada por tres 
elementos poderosos e interrelacionados: a postnacionalización da produción e distribución de bens, a 
emerxencia de novas tecnoloxías da información e comunicación que fan subir o valor do coñecemento, 
e inauditos niveis de inmigración mundial que xeran cambios significativos a nivel demográfico e cultural 
en moitas rexións do mundo (Suarez-Orozco 2003: 45). A globalización non é só desterritorialización 
de mercados, empresas, información e símbolos, éo tamén de xente, mesmo de xente no seu territorio. 
Pero neste contexto o local segue xogando un papel dentro da mundialización, por iso se fala de 
“glocalización” termo introducido por Roland Robertson (Featherstone, Lash e Robertson 1997).

Entre nós este novo panorama acentúase especialmente nas últimas décadas coa entrada do Estado 
Español na Unión Europea e das políticas derivadas da mesma, especialmente a Política Agraria 
Común (PAC). Esta política ten como obxectivo a intensificación capitalista da agricultura e o deseño 
dun novo modelo rural no que a produción agraria xa non sexa nin a actividade única nin a principal, 
polo que se procura a diversificación de actividades económicas, é dicir, poténciase unha terciarización, 
especialmente orientada cara ao turismo, incidindo aparentemente nun consumo do local, que acaba 
sendo unha banalización. David Harvey, falando da comercialización do viño nos últimos anos dentro 
deste aspecto de mundialización, di que a resurrección e invención das tradicións locais vai unido ao 
desexo de extraer rendas monopolistas e apropiarse delas (Harvey 2005: 43). 

Aínda que a integración da economía agraria no sistema capitalista e nos mercados mundiais é un 
proceso que vén de vello, si podemos dicir que a integración na Unión Europea significa o empurre 
último para entrar definitivamente nun mercado global e á adaptación a un marco económico 
supranacional (Aguilar Criado 2002). A adaptación foi, para unha agricultura periférica e para unha 
sociedade que se caracterizaba historicamente até ese momento polo predominio da actividade agraria 
sobre calquera outra199, unha reconversión que desbota terras e sistemas produtivos clásicos baixo 
premisas de produtividade e mellora da rendibilidade. Pero isto, xunto á perda de poboación, pois o 
proceso migratorio cara ás cidades continúa, leva ao abandono dunha parte das terras historicamente 
cultivadas ou vinculadas a un sistema agrario tradicional, caso do monte200. 

Este abandono ten xerado alteracións importantes nun ecosistema que até estes momentos se ten 
caracterizado por unha forte intervención humana sobre o mesmo. Estas alteracións teñen cambiado a 
pel da paisaxe, en moitos casos dun xeito radical, afectando especialmente ao deseño parcelario e ao 
viario, pero tamén á fauna e vexetación, borrando así os marcadores operativos dun coñecemento local 
xerado ao longo do tempo sobre o medio (Tomé Martín 2007: 79). Os cambios modifican a “imaxe” visual 

198 Por transnacional entendemos un fenómeno creado polo sistema capitalista no que as prácticas e significados 
culturais e sociais xa non están localizados nun determinado lugar xeográfico.

199 O dominio do sector agrario non se refire só ao económico, senón que envolve tamén outros sectores, como 
o social, o cultural e o político.

200 Aínda que o monte era un espazo rústico non dedicado permanentemente ao cultivo, ocasionalmente si 
érao nas estivadas e o campesiño obtiña así unha colleita complementaria, polo que podemos dicir que era 
imprescindible e vital para a supervivencia dese sistema, e pódese falar mesmo dun aproveitamento agrícola 
do mesmo.
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da paisaxe, e as imaxes, se teñen significado para un determinado grupo, tamén serven para articular 
unha memoria social, podendo actuar como ferramentas que axudan aos individuos a ter referentes na 
vida diaria, é dicir, a ter memoria, porque sen memoria, e como di J. Candau (2006: 5), o suxeito pérdese 
e perde as súas capacidades conceptuais e cognitivas. E os cambios radicais nunha paisaxe histórica, 
froito dunha dialéctica espazo-lugar, na que o espazo é destruído pola aceleración do tempo, tamén levan 
aos usuarios da mesma a perderse. Sen memoria é imposible comprenderse, non hai vida en sociedade. 

Agora estamos indo polo camiño de Santiago a Fisterra e chegamos a unha aldea do concello de 
Negreira. Saímos da mesma pola estrada e as terras que quedan á esquerda, agora pastos, quedan a 
un nivel algo máis alto. Nada especial, nada chama a nosa atención, agás que nun punto hai unha maior 
cantidade de silvas e uns poucos arbustos que no resto deste pequeno tramo. Así que podemos seguir 
sen anotar nada no noso caderno de campo, tan só unha descrición xenérica. Pero nas conversas cos 
veciños ese espazo, comesto agora pola maleza, non é nin abstracto nin son uns metros máis ao carón 
da estrada. É un resto, mínimo, pero o resto dun vello camiño presente na memoria dos que sobre 
pasan os cincuenta anos. Era o camiño polo que os veciños da parte alta da parroquia baixaban para ir 
á igrexa, ao cemiterio, ao campo da festa, á taberna ou para ir andando a outros lugares, como a capital 
do concello. E está marcado na memoria dos máis vellos, marcado simbolicamente, porque era “donde 
salían os mortos, a compaña” e poden indicarnos por onde seguía.

Pero os cambios non só afectan ás formas tradicionais de explotación da terra, afectan igualmente 
aos modos e estilos de vida e restan importancia ao territorio inmediato, ao territorio vivido, á hora de 
definir o sentimento de pertenza a un lugar, e un lugar, como xa dixera David Harvey, é unha realidade 
física e unha construción social. Agora o mapa de identidades amplíase e xa non podemos dicir, como 
dixera Maurice Hallbwachs (2004: 106) que durante moito tempo á maioría da xente non lle interesaba 
en absoluto o que pasaba fóra dos límites da súa provincia e, menos, do seu país, pois o que pasa fóra 
afecta, e de que maneira, ao que pasa dentro.

Este situación de mundialización da economía está xerando novos parámetros para a construción da 
realidade social, “provocando profundos cuestionamientos de identidad, la delimitación de lo propio 
frente a lo global o la génesis de nuevas identidades aparentemente desterritorializadas y ahistóricas” 
(Bueno e Aguilar 2003: 8). Nesta tensión e confrontación entre o local e o global aquel sofre unha 
recomposición física e simbólica para inxerirse, máis que adaptarse, a esa nova realidade imposta 
desde estruturas que están fóra do ámbito local. E este proceso leva tamén un cambio radical na 
paisaxe, entendendo esta como unha construción histórica e cultural e non un ente abstracto e neutral.

Se entre os obxectivos do PAC estaban manter un mundo rural activo e conservar a calidade e diversidade 
do espazo e da paisaxe, pensamos que son obxectivos incumpridos porque se desvalorizan os 
compoñentes que permitiron a supervivencia histórica dese paisaxe rural e non potencia adecuadamente 
o coñecemento do propio, rachando así lazos co pasado e desestruturando unha memoria colectiva ou 
memoria local soportada nesa realidade xeográfica. O rural é ollado como un “outro” construído sobre 
usos e tradicións que desaparecen, que teñen que desaparecer, pola modernización e que poden ser 
mercantilizadas para un consumo global, especialmente pola vía do turismo.

E a memoria, como din Fentress e Wickham, nin sequera a memoria individual é só persoal, pois os 
recordos que constitúen a nosa identidade “no sólo no son nuestros, sino que también los aprendemos, 
tomamos y heredamos en parte de unas reservas comunes, construídas, sostenidas y transmitidas por 
las familias, las comunidades y las culturas a las que pertenecemos” (Fentress e Wickham 2003: 12). 
De aí o termo “memoria colectiva” que acuñou Maurice Halbwachs na década de 1920 en relación a que 
os individuos recordan cousas que non experimentaron directamente e que dependen da reconstrución 
que do pasado fai o grupo, ou grupos, social no que se inxire ese individuo, é dicir, a memoria individual 
está relacionada co contexto social da transmisión de recordos. A memoria colectiva sería unha memoria 
oral, producida e vivida. A memoria histórica sería escrita, prestada e aprendida. E pode haber outras 
memorias, como unha memoria nacional, construída sobre ideas máis abstractas e transmitidas pola 
escola e outras institucións.

Fentress e Wickham optan por desbotar o termo “memoria colectiva” e prefiren o de “memoria social”, 
que hai que distinguir da “reconstrución histórica” (Connerton 1989: 13). Outros autores, como Nial Ó 
Ciosáin (2004), cando fai referencia á “gran fame” que afectou Irlanda a mediados do século XIX, fala 
de memoria global, local e popular. A primeira é un nivel de información e interpretación abstracto e 
que deriva probablemente de fontes escritas, a segunda está máis relacionada coas historias locais, 
mentres que a popular consiste nun “stylized repertoire of images, motifs, short narratives” (Nial Ó 
Ciosáin 2004: 225). 

Yves Lequin e Jacques Métral, que estudan a clase obreira da vila de Givors (Lyon, Francia), falan de “mémoire 
individuelle”, ligada ao cotián da vida dun, de “mémoire commune” “que l´on retrouve dans l´évocation des 
luttes”, pero diferente dunha “mémoire collective”, esta é só perceptible “à travers le fonctionnement de 
l´opération éclatée de remémorisation á l´intérieur du groupe” (Lequin e Métral 1980: 162). 
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Pero falamos de memoria, social, colectiva ou local, porque esta está articulada, pode transmitirse por 
medio de diversas formas narrativas e xera consensos, consensos sociais que permiten a existencia. A 
memoria articúlase vertical e horizontalmente, implicando ascendencia e alianzas (Candau 2006: 42).

A memoria social ten soportes no territorio, ten que ver coa pertenza ou vinculación cun territorio.M. 
Maffesoli defende a memoria colectiva que se arraiga no territorio como unha mediación sensible 
produtiva para a formación do corpo social. E engade: 

“somos, ante todo, de un lugar, de un lugar que nos sobrepasa, y cuya forma nos forma, de un lugar 
que se ha constituido por sedimentaciones sucesivas y que conserva la señal de las generaciones 
que lo han formado, y que de ese modo se vuelve patrimonio. Todo ello son cosas que hacen que 
el lugar se vuelva lugar” 201.

Polo tanto o territorio non é un contedor neutral como mesmo pensan algúns antropólogos, que ven nel 
só un espazo no que se inscriben as prácticas culturais e a memoria histórica (Gupta e Ferguson 1992: 
7). Memoria e territorio están ligados, aquela está ancorada neste, porque non hai memoria colectiva 
que non se desenvolva dentro dun marco espacial (Hallbwachs 2004: 144); porque “la intensidad de 
la memoria colectiva proviene de su anclaje en el espacio”, aínda máis, “podría decirse que el propio 
espacio es la memoria” (Mairal Buil 2010: 55).

Pero nós seguimos no camiño cara a Fisterra e Muxía e estamos ante un territorio en profunda 
transformación, unha realidade que non dura, polo que os soportes referenciais desa memoria estanse 
modificando, como a memoria mesma, pois esta é tamén un proceso en continua construción. Se a 
memoria xeracional é, como di Joël Candau (2006: 54) a conciencia de pertencer a unha cadea de 
xeracións sucesivas, das que nos sentimos dalgún xeito herdeiros, e a conciencia de ser os continuadores 
dos nosos predecesores, este vínculo estase crebando porque o territorio estase modificando 
(concentración parcelaria, eucaliptización, abandono, pistas sen planificación, parques eólicos, etc.), e 
os marcos e referentes son modificados, e as narrativas sobre aquel poden ser consideradas só como 
testemuños dun sistema atrasado, algo que xa non interesa e que é visto como un freo ou incompatible 
co que se entende por progreso.

Unha mañá de febreiro de 2009 estaba, xunto a dous compañeiros arqueólogos, na aldea de Cornado 
(Negreira). Andábamos á procura da vella traza do camiño polo que os peregrinos continuaban desde 
Santiago de Compostela até Fisterra. Esta comarca é eminentemente produtora de leite, onde as 
grandes explotacións gandeiras e as inmensas praderías dominan a paisaxe e contribuíron a súa 
modificación dun xeito claro, como igualmente contribuíu a esta modificación a concentración parcelaria 
que, nalgunhas partes desta zona, xa se ten realizado a comezos da década de 1960. Non nos 
atrevemos de cualificar de “año aciago” ao ano, ou anos, no que a concentración parcelaria se levou 
a cabo nesta zona ou noutras, como cualifica Prada Llorente ao ano 1999 “en que se ha perpetrado la 
concentración parcelaria en este municipio [Escuador, Tierra de Sayago. Zamora] acabando con esta 
antropología arqueológica rural” (Prada Llorente 2005: 357). Pero si facemos noso o seguinte texto:

“La concentración parcelaria ha actuado sobre el territorio sin tener en cuenta los componentes 
territoriales que constituyen su propia morfología, ni cual ha sido su formación y crecimiento. La 
alteración parcelaria motivada por una mera adjudicación de títulos de propiedad, no respeta la 
lógica del troceamiento, ni la delimitación del cortineo con sus antiquísimas cercas, ni gran parte de 
los caminos y vías pecuarias preexistentes, que han sido destruídas, han desaparecido devoradas 
por la ignorancia. Constituye esta forma dramática una intervención destructiva sobre el territorio...” 
(Prada Llorente 2005: 368).

Poderíamos traer aquí moitos exemplos tirados das nosas notas de campo, pero como mostra un: en 
Xurarantes, aldea do concello de Muxía, as mulleres cóntannos historias de cando ían ao muíño e lavar 
ao río. Pero ao achegarnos ao río, mais ben un regato, non atopamos as pedras nas que lavaban, entón 
dinnos que “desapareceron coa parcelaria. Leváronas pa pontes”. Parafraseando a Maurice Hallbwachs 
(2004: 137), podemos dicir que aínda que as pedras se deixen transportar non é tan fácil modificar as 
relacións que se estableceron entre as pedras e os homes, neste caso entre as pedras e as mulleres. E 
este exemplo pode vales para exemplificar outras destrucións.

Con estas modificacións a vella traza do camiño desapareceu totalmente, aínda que non da memoria 
da xente maior. Aquela mañá de febreiro, ao achegarnos á aldea de Cornado, vimos, ao comezo da 
estradiña que accede á mesma, un home maior falando cunha muller. Paramos para falar con eles 
e pronto o señor, de máis de oitenta anos, nos indica por onde ía o camiño. Onde nós víamos unha 
paisaxe que poderíamos cualificar como inerte e estática, unha paisaxe de pastos verdes, ou onde só 
víamos os restos dunha parede ou uns gamallos no medio dunha pradería, o noso informante vía marcos 

201 Citado en Martínez Latre (2007), pp. 83-90.
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referenciais para os seus recordos, vía o camiño polo que tantas veces se tería desprazado na súa vida 
cotiá e as vivencias a el asociadas, aínda que o camiño xa non existise fisicamente. Contemplaba o 
territorio como o escenario dos seus feitos vitais e cotiáns como membro dunha sociedade, un territorio 
onde cada cousa tiña significado e tiña nome e, agora, nome e significado, estanse borrando ou 
trocando por eses cambios no parcelario. O noso informante miraba para atrás e evocaba recordos, 
pero para nós estaba tamén proporcionando unha información necesaria para a reconstrución dunha 
paisaxe histórica, sendo conscientes, como di Paul Connerton (1989: 13-14), que hai que distinguir 
entre memoria social e reconstrución histórica, pero esta é posible cando a memoria social conserva 
testemuños directos. Igualmente podemos preguntarnos se as nosas preguntas non son, neste caso 
e noutros, as activadoras dunha memoria colectiva que estaba aí en estado latente (Mairal Buil 2010: 
49). Os recordos dos vellos son un intento de supervivencia nun mundo que non quer contar co que 
eles aportaron, porque se parte de conceptos de rendibilidade e se cataloga estas memorias como 
simples recordos que en nada aportan ao futuro. Pero podemos dicir con Sidney W. Mintz que cando 
un examina as experiencias vitais concretas e particulares de Taso202, non encontramos gran cousa 
que sexa extraordinaria na súa vida, pero esta está colocada no medio do contexto dos vastos campos 
sociais que ocorreron ao seu redor (Mintz 1988: 291).

Podemos concluír neste punto que o territorio é un proceso implicado na construción da memoria, 
mesmo partícipe na construción de significados, como tamén é un espazo construído e imaxinado polo 
informante desde un presente que o evoca. Para el é un espazo vivencial, en absoluto abstracto. 

Pedímoslle a este informante que nos acompañe a outra zona próxima, denominada Marco Cornado, 
para indicarnos igualmente a vella traza do camiño totalmente perdida. Para empezar diremos que hoxe 
sinálase como Marco Cornado a un cruce de estradas, pero o noso informante vainos indicar que o 
marco non estaba neste punto, senón a uns cen metros do mesmo e próximo a un vello camiño e o que 
hoxe se coñece como tal tiña outro micro topónimo: Os Roxos, hoxe xa non utilizado. A transformación 
da paisaxe alterou a situación dun topónimo, topónimo que se debe a unha pedra chantada e que 
sinalaba o límite de varias parroquias203. Hoxe a pedra xa non está no sitio porque ao perder ese 
carácter de marcador do espazo, deixou de ser un referente simbólico do mesmo e acabou sendo 
utilizada para recheo na parede dunha casa, como nolo contou outro veciño desa aldea, un home de 
máis de setenta anos, unha tardiña dese mesmo mes. Ademais, quen a levou era pobre, polo que 
socialmente parece que está consentido tal feito.

A perda dun referente físico fai que a situación exacta do lugar varíe e se esqueza a orixe desta 
denominación e se perda outra, polo que un lugar concreto pasa ser un espazo máis, un espazo calquera. 
Pero o marco, que non existe e que non marca a paisaxe, forma parte dunha memoria colectiva porque 
esta se ancora non só na palabra e en feitos precisos, senón tamén en lugares, en referentes físicos.

A zona de Marco Cornado é un terreo chairo, de monte baixo e aberto, unha gándara. Aquí acudían 
os rapaces de Cornado (hoxe os nosos informantes de máis de setenta e oitenta anos) co gando, que 
pastaba libremente. E os recordos afloran porque o informante tamén ve que a súa historia interesa a 
outros, eses outros que non coñece e que lle fan preguntas; e os recordos tamén se explican pola súa 
condición de ser social, pois recorda como membro dun grupo, neste caso dun grupo de labregos que 
practicaron unha agricultura agora en extinción e nun tempo de autarquía imposta por unhas condicións 
políticas determinadas. Recordos algúns que teñen que ver con certas excepcionalidades que rachaban 
a monotonía do traballo diario, como podía ser o paso dalgún arrieiro coas mulas cargadas con cacharros 
de Buño que levaban cara á zona da costa204, ou os que subían cara ao interior e que lles daban unha 
manchea de cereixas, máis apreciadas nunha terra non froiteira, unha terra campía, e as cereixas pasan 
así a ser símbolos diferenciadores, iconas dunha terra distinta e que non distante. 

A memoria sobre os vellos camiños é un símbolo que podemos ler como unha marca do paso do tempo: 
“os camiños d´antes”, “os camiños que había”. Un pasado que nos leva a un tempo de carestías vitais 
e autoconsumo, fronte a un presente onde o diñeiro permite satisfacer as necesidades vitais e máis.

Era este territorio de encrucillada un lugar que permitía a interacción, polo que tamén o podemos 
cualificar como un ámbito de interacción. Pero a memoria do noso informante tamén se estrutura en 
experiencias compartidas con outras, o que a converte tamén en memoria social (Fentress e Wickham 
2003: 26). E podemos engadir que “le je signifie aussi nous ou eux” (Lequin e Métral 1980: 157). 

Pero hoxe esta zona do Marco Cornado estase transformando en grandes praderías pechadas e ás 
que se accede por unha rede de pistas anchas e rectilíneas que debuxan unha paisaxe de grandes 

202 Taso é o cortador de caña boricua protagonista do libro de Sidney W. Mintz sobre os cortadores de caña de 
Porto Rico.

203 As parroquias que delimitaba eran as de San Pedro de Bugallido (Negreira), San Mariño de Fontecada (Santa 
Comba) e Santa Mariña das Maroñas (Mazaricos).

204 Estamos nun extremo da Terra de Xallas, xa lindando coa comarca de Muros e Noia.
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cuadrículas. Imposible ver aquí rastro algún dun vello camiño real, mais o noso informante é capaz de 
sinalizar puntos concretos na paisaxe (unha árbore solitaria, restos dun valado, unha parede) como 
referentes dese vello camiño. El sabe ler nese mapa mudo para nós e marcar co seu G.P.S. particular 
determinados puntos que nos van sinalar exactamente a traza dun vello camiño desaparecido. Para 
el a paisaxe ten sentido e proporciona significados, grazas á vinculación co mesmo e ás experiencias 
vividas, neste caso por mor do traballo da terra. A súa memoria baséase na historia vivida, non na 
aprendida (Hallbwachs 2004: 60). Posteriormente puidemos comprobar, sobre a fotografía aérea do voo 
americano de 1956-1957, como esa vella traza estaba marcada por onde o señor nos tiña dito. Para el 
falar con nós era lembrar e rememorar.

A destrución do lugar leva parella a morte da memoria relacionada co mesmo ao desaparecer os 
soportes nos que se apoia, si estes cambian rapidamente e con frecuencia a imaxe de permanencia e 
estabilidade necesaria para un certo equilibrio non existe, porque o espazo xa non é unha realidade que 
dure, é unha realidade que cambia. Pero a memoria dese lugar, e a memoria non está só nas palabras, 
non se borrará de todo mentres vivan persoas con recordos e vivencias relacionadas co mesmo e as 
sigan narrando e recreando. Será mentres tanto unha memoria feble e en proceso de desaparición. 

A uns tres quilómetros deste lugar existe outro denominado Marco do Couto ou tamén Marco dos Tres 
Fíos, en referencia a unha pedra que marcaba o límite entre tres parroquias205. Igual que no exemplo 
anterior o marco non existe ou non fomos capaces de encontralo. E nono atopamos porque para uns 
estaba onde agora hai un cruce de pistas, mentres que para outros estaba máis na ladeira do monte 
Aro, como marcando o límite entre o terreo cultivado e o dedicado a monte e era unha pedra negra. 

Monte Aro é unha altura que domina esta parte da chairenta Terra de Xallas e por onde pasaba o camiño, 
pois hoxe, por mor desas modificacións no parcelario e o autismo das administracións é desviado por 
unha pista, por suposto asfaltada. Pero o monte está aí como un claro referente visual. Falamos cun 
casal de labregos que preparaban unha leira para sementar patacas. Pretendemos que nos falen sobre 
o monte e sinalamos o pico do mesmo. Entón imos saber xa o que nas guías aparece só como monte 
Aro ten aquí máis denominacións, que non é só un monte, que dentro dese monte hai pluralidades 
toponímicas, algunhas referentes a pegadas dun pasado máis afastado. Así a muller dinos que dicían “os 
vellos d´antes” que “había unha viga d´ouro, que traballaron os romanos”. Son narrativas que axudan á 
construción cultural dun lugar e esta construción é un sinal identitario. A muller tamén contou que “había 
unha eira”. Esta última referencia fai relación a un castro da época da cultura castrexa. Pero ao dicir isto 
o home engade: “pero viñeron os da forestal e ghodérono todo, escusaron de vir”. É dicir, irromperon 
nese espazo como un elefante nunha tenda de louza sen ter en conta que o espazo, ademais de conter 
un patrimonio arqueolóxico que se debe protexer, tamén conforma imaxinarios necesarios para a vida 
das persoas e das persoas en sociedade.

Poderiamos seguir con máis exemplos deste tipo, pero imos só traer un máis. No noso camiñar de 
Santiago cara a Fisterra e Muxía acabamos de cruzar agora o río Tambre e chegamos á aldea de A 
Barca, topónimo que fai referencia ás barcas que había para cruzar o río, cousa que se pode facer agora 
por tres pontes: a Ponte Vella206, cunha probable orixe a finais da Idade Media e posteriores reformas, 
especialmente a comezos do século XIX, é por onde pasaba o vello camiño nunha paraxe atractiva 
de conxunción de natureza e arquitectura (Vilar Álvarez 2009: 33-38); a Ponte Nova, de comezos do 
século XX e por onde pasa a estrada construída aquí sobre 1905; e unha máis recente, de comezos 
do século XXI que aínda non podemos escribir o seu nome en letras maiúsculas, porque ten pouco 
pouso e non é vivida polos habitantes desta aldea coa intensidade das outras, tamén porque cando 
falan das outras o fan en relación a un tempo no que se pasaban andando e as vivencias podían ser 
máis intensas que pasándoas en coche. Esta ponte, pola que agora pasa a maioría do tráfico rodado, 
emboca directamente nunha nova estrada que circunvala a vila de Negreira e evita aos condutores cara 
a Costa da Morte atravesar a vila nicrariense. 

Pero estamos en A Barca, unha aldea situada agora entre as dúas estradas: a vella que a bordea polo Sur 
e Suroeste, e unha nova que o fai polo lado Norte. Esta última incide claramente na paisaxe como un corte 
lonxitudinal que traza novos límites e cambia mesmo límites simbólicos. Fóra do núcleo histórico da aldea 
hai algunhas casas que foron construídas na zona chaira e ao pé da vella estrada. Paramos neste “novo” 
núcleo. Nós podemos dicir a simple vista que é un núcleo que medrou ao carón da estrada e non notamos 
diferenzas dentro do mesmo, mais se nos detemos a falar cos veciños do mesmo vamos ver que a nova 
estrada cambiou non só a fisionomía deste núcleo, senón que modificou algo máis. A Barca pertence á 
parroquia de Santa Baia de Logrosa, pero cando sinalan a primeira casa deste núcleo e nos din que por 
detrás da mesma había un vello camiño,tamén nos din inmediatamente que “non é da parroquia”, que a 
“casa” pertence a de Santa María de Portor, pero que agora coa nova estrada queda separada.

205 As parroquias eran San Tomé dos Baos, Santa Mariña das Maroñas e San Xoán de Mazaricos, as tres do 
concello de Mazaricos.

206 No nomenclátor aparece como A Ponte Maceira.
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Seguimos e imos ao vello núcleo desta aldea. Unha aldea asentada ao abrigo dunha pequena ladeira 
e mirando cara ao río Tambre. Un home, de algo máis de setenta anos, vaimos levar á parte alta da 
mesma para sinalarnos un anaco do vello camiño real que sobreviviu á construción da nova estrada. 
Para el este camiño, que semella unha alfombra vexetal, está asociado aos seus recordos infantís e 
á súa etapa escolar, pois era por onde ía á escola á Ponte Vella. E lévanos á Fonte de Riba, “onde 
bebían os cabalos”, cando estes eran os vehículos que transitaban por aquí, pois este “era o camiño por 
onde viñan as cousas, en cabalos”, recorda que lle contaban os maiores. Pero a fonte, un manancial, 
está medio entullada polo terraplén da nova estrada e, a partires de aquí, o vello camiño desaparece 
definitivamente baixo o desmonte da estrada. Posteriormente falamos cunha muller, tamén duns 
setenta anos, que nos vai manifestar como esta estrada lle cortou a paisaxe da súa vida cotiá. As súas 
leiras están nunha valgada que cortou a nova estrada e para desprazarse ás mesmas ten que ir agora 
pola vella estrada e coller despois outra, é dicir, o que antes estaba a uns metros agora queda detrás 
dunha cortina artificial e ten que desprazarse como un quilómetro, porque na construción desta estrada 
tivéronse en conta certos intereses de comunicación, pero esquecéronse outros e “debían deixar un 
paso, a nos fastidiáronnos”, comenta. Como non deixaron ese paso para ir ás terras que quedan ao 
norte da aldea, esta muller lévanos até un tubo que cruza por debaixo da estrada e polo que pasa un 
regato, entón dinos que ela cruza moitas veces por alí camiñando pola auga para ir ver as súas leiras, 
porque realmente xa non as cultiva. 

______________________
Até aquí quixen facer un repaso sobre uns discursos sociais e prácticas colectivas sobre o territorio. 
Estes deberían, si non o fan xa, reclamar a súa participación para negociar os novos significados sobre 
eses lugares en transformación. Só así se pode intentar a busca dunha nova territorialidade que articule 
natureza e sociedade nun novo proceso de aproximación do territorio aos seus habitantes, no canto 
de potenciar un territorio abstracto só con signos e símbolos comúns a outros e que proceden dunha 
información máis alá dos límites do local. Neste sentido a información oral e transmitida polos habitantes 
dese territorio pode axudar na reconstrución histórica do territorio, facendo menos agresivos os cambios, 
marcando novas experiencias en comunidade e articulando horizontalmente unha memoria colectiva e 
local, porque “local narratives tel us less abaout ´history` and more about how people construct their 
sense of place and cultural identity” (Bird 2002: 526).

Non hai un tempo detido ao chegar a “modernización” e outro en movemento grazas á mesma; non 
hai unha tradición do “vello” e “antigo” que se opón ao novo e moderno. Hai un proceso no que a 
memoria colectiva das xeracións maiores busca, ou debería, enxerirse entre as novas xeracións para 
consolidar esa verticalidade xeracional. E a memoria ten que ver co poder. Quen controle a memoria 
dunha sociedade terá un maior nivel de poder e pode lexitimar ou deslexitimar memorias e referentes 
simbólicos no beneficio dos seus intereses.

Pensamos que o campesiñado non é unha cultura que estea desaparecendo, é unha cultura que se 
adapta, lévao facendo séculos, para seguir existindo. Pero nesta adaptación está perdendo moitos dos 
seus elementos e formas tradicionais (traballo non remunerado, axuda mutua, etc.), como tamén está 
perdendo moita da información legada polos seus antepasados e transmitida pola paisaxe e que teñen 
servido como referentes para entender o mundo nun tempo e nun espazo. As novas realidades non se 
poden construír sen ter en conta a palabra que nos trae os ecos das realidades que queremos deixar 
atrás e que historicamente nos trouxeron até aquí. E a antropoloxía pode dicir moito neste proceso de 
transformación grazas ao seu método de traballo baseado na observación sistemática.
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ABSTRACT
The new investigations it brings over of the recent history of Spain they have managed to highlight 
the paper that the oral tradition has for the investigation in contemporary history. In this respect, the 
investigation on the franquist repression as well as on some aspects of the social history and cultural 
Galician of last century has possessed of very active form with the oral tradition as allied. This paper 
tries to show us the importance of the oral tradition for the investigation in the recent history of Galicia.

Nowadays the project Historga and the Unit of Patrimonio Documental and Oral Contemporary of the 
University of Santiago de Compostela they have a principal paper. Specially for the investigation in the 
field of the contemporary Galician history.

RESUMEN
Las nuevas investigaciones acerca de la reciente historia de España han logrado resaltar el papel que 
la tradición oral tiene para la investigación en historia contemporánea. En este sentido, la investigación 
sobre la represión franquista así como sobre algunos aspectos de la historia social y cultural gallega del 
último siglo ha contado de forma muy activa con la tradición oral como aliada. Esta comunicación pretende 
mostrarnos la importancia de la tradición oral para la investigación en la reciente historia de Galicia.

Actualmente el proyecto Historga y la Unidad de Patrimonio Documental y Oral Contemporáneo de la 
Universidad de Santiago de Compostela tienen un papel principal para la investigación en el campo de 
la historia contemporánea gallega.

Introducción
A lo largo de los últimos dos decenios, el estudio de la historia contemporánea de Galicia ha centrado 
buena parte de sus esfuerzos investigadores en el estudio de los procesos económicos, sociales y 
políticos del S.XX.

Dentro de éstos ha tomado una especial relevancia el estudio de procesos históricos lo suficientemente 
recientes como para que aquellos individuos coetáneos de aquellos, pudieran transmitirnos oralmente 
su visión privilegiada de los acontecimientos.

El estudio histórico en estos contextos a lo largo de las dos últimas décadas se ha fijado, principalmente, 
entorno a dos acontecimientos excepcionales en la historia contemporánea de Galicia: la guerra civil 
con sus consecuencias y el fenómeno de la emigración gallega hacia América y Europa.

Metodología y antecedentes
Estos dos procesos históricos -guerra y emigración- guardan ciertas similitudes que nos han permitido 
estudiarlos a través de una metodología recogida, esencialmente, de la antropología. Así, a lo largo de 
los años ochenta del S.XX, se desarrollaron en la Universidad de Santiago de Compostela, talleres y 
seminarios de historia oral que buscaban facilitar a los alumnos e investigadores en el campo de la historia 
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contemporánea, técnicas y métodos con los que poder afrontar la utilización de fuentes orales para el estudio 
de un tiempo histórico así como para la construcción de un relato historiográfico riguroso y de calidad.

Desde el punto de vista de la metodología, se comenzó a utilizar una incipiente base de datos para 
la clasificación y posterior estudio de toda una colección de entrevistas que se comenzaron a realizar 
durante los años ochenta y que, a día de hoy, sigue siendo actualizada con nuevas aportaciones. 

Este proceso cristalizó a través de un proyecto de investigación denominado HISTORGA, acrónimo 
de Historia Oral de Galicia, que fue fundado por la profesora Isaura Varela, con la colaboración de los 
investigadores Marc Wouters y Xurxo Pantaleón, en el seno del antiguo departamento de Historia II de 
la Universidad de Santiago de Compostela. 

Actualmente dispone de una colección de más de 1600 entrevistas, entre las que detacas más de 350 
que giran entorno a la Guerra Civil y al exilio político, así como más de 800 centradas en entrevistas 
sobre la emigración gallega al exterior a lo largo del S.XX. Sin olvidar otras temáticas susceptibles de ser 
estudiadas por la historiografía a través de fuentes orales, tales como la conflictividad política y social 
registrada a lo largo del franquismo y la transición.

Además de todo este abanico temático, el grueso de las entrevistas nos permiten acercanos a referentes 
propios del estudio de la cotidaniedad, así la estructura social, las relaciones comerciales, vecinales, 
familiares, educativas o, en definitiva, la propia vida cotidiana pueden ser investigadas gracias a las 
aportaciones del fondo.

Gracias a las enormes potencialidades de éste fondo, en 2005, se firmó un convenio entre la Consellería de 
Cultura de la Xunta de Galicia y el Departamento de Historia Contemporánea y América de la Universidad 
de Santiago de Compostela. En él, la consellería se comprometió a dotar de fondos económicos para 
este proyecto al departamento, que como gestor del HISTORGA se comprometía a utilizarlos para 
publicitarlo y ponerlo a disposición de la totalidad de la comunidad académica y de la sociedad gallega.

La historia propia del fondo es rica en variedad. Gracias al desarrollo de líneas de investigación 
susceptibles de utilizar esta metodología y estos fondos, así como a las investigaciones por parte de 
profesores e investigadores del departamento de Historia Contemporánea y de América se lograron 
reunir las primeras colecciones de grabraciones del fondo. Colecciones que comenzaron a crecer 
rápidamente gracias a los trabajos de investigación realizados por estudiantes de la antigua licenciatura 
en historia, y de los viejos cursos de doctoramiento, a través de seminarios de iniciación en las técnicas 
y metodologías propias del estudio y consecución de las fuentes orales para la historia contemporánea.

Una práctica, ésta, que permitió crecer de forma exponencial los fondos a la vez que generó toda una 
generación de nuevos titulados en las especialidades en historia contemporánea e historia de América, 
familiarizados con los recursos propios de la historia oral, integrándolos plenamente en la construcción 
de conocimiento historiográfico de calidad.

Actualidad, renovación tecnológica 
y utilidades del proyecto
Aquellos fondos con horas y horas de grabaciones acumuladas animaron a los coordinadores del 
proyecto a abrir este gran catálogo a la consulta abierta por parte de investigadores del área de 
conocimiento, independientemente de su filiación institucional.

Una iniciativa como esta fue capaz de dinamizar un fondo hasta ese momento sólo disponible para los 
grupos de investigación del propio departamento que le daba cobijo, lograndose así desarrollar nuevas 
posibilidades, recogiendo nuevas ideas, y dotando al proyecto inicial de novedosas aportaciones. 
Gracias a esta apertura a la totalidad del universo académico y de la comunidad investigadora se 
logró dotar al fondo de un marcado carácter como contenedor de fuentes orales; a través de nuevas 
aportaciones recogidas por investigadores ajenos al primer nucleo fundador, además de lograr acercar 
a la universidad a investigadores o profesionales ya desligados de ella.

Actualmente, la Unidad de Patromonio Documental y Oral Contemporáneo de la Universidad de Santiago de 
Compostela207 no sólo se ocupa de garantizar la conservación y la transmisión de una parte fundamental de la 
memoria reciente de Galicia. Sino que se ha convertido en un referente importantísimo para la elaboración de 
la historia contemporánea de la comunidad. Ortorgándole a la redacción de ésta una perspectiva oral única. 

Algo logrado, en gran parte, gracias a su carácter como referente de los investigadores que habitualmente 
recogen este patrimonio. Hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, la difusión a través de la red, y 
los trabajos de digitalización, creación, actualización y elaboración de estudios y bases de datos, se 

207 http://www.usc.es/updoc/
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ha logrado hacer la Unidad de Patromonio Documental y Oral Contemporáneo de la Universidad de 
Santiago de Compostela un recurso cuasi imprescindible para los investigadores en el ámbito de la 
historia contemporánea de Galicia durante el S.XX, muy especialmente para aquellos centrados en el 
estudio de la guerra civil, el franquismo y la emigración gallega.

La recogida, conservación y difusión de los fondos orales y documentales, son las finalidades 
fundamentales de esta unidad. Pero, ¿en qué ha cristalizado este gran acervo de entrevistas?

A través de su página web, la UPDOC nos ofrece un catálogo de todos sus fondos, podemos, acceder a 
resúmenes de los contenidos y acceder a las palabras clave, de tal forma que a la hora de pedir cita en 
la unidad podamos especificar a que entrevistas queremos tener acceso. La creación de esta página, 
sorprendentemente reciente, ha permito crear una moderna base de datos que facilita la utilización de 
los fondos conservados a los investigadores.

Todas estas nuevas facilidades, y la propia proyección exterior del proyecto, muy amplificada en los 
últimos años, ha permitido que cada vez un mayor número de investigadores utilicen sus fondos, hasta 
el punto de que, actualmente, la gran mayoría de investigadores e investigadores en formación, así 
como una buena parte de los alumnos de los últimos cursos de licenciatura y de las titulaciones de 
posgrao que han venido a sustituir a los cursos de doctorado, han utilizado necesariamente este fondo 
de entrevistas.

Conclusiones
Actualmente, las nuevas tendencias historiográficas en historia contemporánea, muestran un interés 
exponencial por temas relacionados con la historia social o por realizar nuevas visiones historiográficas 
sobre otras temáticas desde un punto de vista social y cultural.

En ese sentido la historia económica, política o bélica, por poner algunos ejemplos concretos, vienen 
recibiendo aportes y enfoques cada vez más influyentes desde visiones sociales y culturales de las 
temáticas abiertas en ésos campos. En este contexto, la valía e incluso la necesidad de la utilización 
de fuentes orales se han mostrado como un recurso necesario. De hecho, se ha constituido como la 
mejor forma de conseguir información directa acerca de las experiencias de guerra de los soldados en 
el frente, de las condiciones socio-laborales y de continuidad familiar en las empresas conserveras, o 
sobre las experiencias educativas durante la Segunda República.

Todo un amplio abanico de información que de otra forma no nos podría llegar por parte de aquellos 
implicados, dado el alto nivel de analfabetismo y la propia falta de interés de los individuos implicados 
por transmitir esa información, tan importante e interesante para el historiador, fuera de sus círculos 
sociales y familiares más próximos.
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ABSTRACT
Oral sources –from ancient times- have always had an enormous importance for History reconstruction. 
In the Ancient Greek time, authors like Herodotus or Thucydides were inspired by oral tradition, as many 
historians will do later, for example, Strabo at Ancient Roman time. These authors will be inspired –in the 
moment of writing their works- in their experience by taking information from different written sources, but 
above all, they will use the oral tradition as an important point of reference.

Actually, the oral transmission continues having a high importance when people make a historic research. 
At University of Vigo, for example, several research lines are being developing which are included in 
Contemporary Period (Spanish Republic, Civil War, Franco´s repression …) These kind of researches 
must have oral sources which must be present in every moment; in fact, it is very interesting to gather the 
biggest number of interviews as possible with the people of the generation which lived all these historic 
events and unfortunately, step by step, they are disappearing.

Oral sources are also of vital importance when certain studies are making, overall studies belonging to 
so wide fields as Arts, Ethnography… Because of this, as an example, it must be emphasized a recent 
project of catalogue and the subsequent patrimony research (artistic, archaeological, ethnographic, 
historic…) about nine councils of an Orense’s region: A Limia. 

Final results of this research had been reduced deeply if there had not been the unconditional support of 
oral tradition which has been a key factor in order to make an inventory of goods, unknown –all of them- 
until that moment, to date others...

Finally, it is important to emphasize that oral sources although are transcendent for many researches, it 
is certain that they must be dealt with the caution that they deserve. The interesting thing is to contrast 
them, to complement them and, if it is possible, consolidate them with different kinds of sources.

RESUMEN
Las fuentes orales han sido desde tiempos remotos de vital relevancia para la reconstrucción de la 
historia. Ya en la Grecia clásica autores como Herodoto o Tucídides bebieron de la tradición oral, al igual 
que lo harán con posterioridad otros diversos historiadores, es el caso por ejemplo de Estrabón en la 
época romana. Estos autores a la hora de ejecutar sus obras se apoyarán por un lado en sus vivencias, 
tomarán información de fuentes escritas diversas, pero sobre todo utilizarán la tradición oral como un 
gran punto de apoyo.

En la actualidad la oralidad sigue siendo de vital importancia a la hora de llevar a cabo ciertos estudios 
de carácter histórico. En la Universidad de Vigo por ejemplo, se están desarrollando varias líneas de 
estudios que atañen a la época contemporánea (República, guerra civil, represión franquista…). En 
este tipo de investigaciones las fuentes orales han de estar presentes en todo momento, de hecho es 
interesantísimo reunir el mayor número de entrevistas posibles con la generación que vivió todos estos 
avatares históricos, y que poco a poco se va consumiendo.
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Pero las fuentes orales son también vitales a la hora de ejecutar ciertos estudios de campos tan amplios 
como las artes, la etnografía… Por eso, como ejemplo quiere exponerse un reciente proyecto de catálogo y 
posterior estudio del patrimonio (artístico, arqueológico, etnográfico, histórico…) de nueve ayuntamiento de 
la comarca ourensana de la Limia. Los resultados finales de este estudio se hubiesen visto profundamente 
mermados de no haber sido por el apoyo incondicional que se ha tenido que depositar en la tradición oral. 
La oralidad ha sido clave para poder inventariar bienes hasta ese momento desconocidos, para datar otros…

Terminar estas líneas diciendo que las fuentes orales aunque son trascendentes para ciertos estudios, 
también es cierto que deben ser tratadas con la cautela que se merecen. Lo interesante es contrastarlas, 
complementarlas y si es posible afianzarlas con otro tipo de fuentes.

 

As fontes orais veñen sendo dende tempos remotos de vital relevancia para a reconstrucción da historia. 
Xa na Grecia clásica autores como Herodoto ou Tucídides beberon da tradición oral, cousa que farán 
tamén con posterioridade outros historiadores diversos, tal é o caso de Estrabón na época romana. 
Estes autores á hora de escribir as súas obras vanse apoiar por un lado nas súas vivencias, captarán 
información de fontes escritas diversas, pero sobre todo será a oralidade a súa gran inspiración para 
plasmar os feitos que pretenden narrar.

Na actualidade este método segue sendo moi utilizado polos historiadores de todos os campos do 
saber. Preséntase a oralidade como un punto de apoio clave para estudios varios relacionados coa 
contemporaneidade. Certos traballos coa temática inspirada por exemplo na Guerra Civil española, na 
posterior represión franquista…, inevitablemente deben beber da tradición oral. Ademáis hai que ter 
presente que se conta coa gran sorte de poder entrevistar aínda a xente que viviu no seu momento todo 
o proceso dos mencionados avatares históricos. É unha xeración que pouco a pouco vai desaparecendo, 
de xeito que canto maior número de entrevistas e posteriores estudios se leven a cabo a día de hoxe 
moito mellor. Na actualidade aínda se poden contrastar as diferentes versión que poidan aportar os 
entrevistados, pero dentro duns anos cando desapareza esa xeración, a seguinte xa contará as feitos 
de oídas segundo as contaban os seus antepasados co perigo de manipulación e adorno que iso supón. 
Non é o mesmo relatar unha cousa que se viviu que contar unha cousa que se oiu.

Nos últimos tempos son varios os autores que se veñen preocupando polas vantaxes da tradición oral 
á hora de historiar. Non obstante unha das figuras máis detacadas neste campo é Thompson208, a súa 
obra segue a ser unha das máis útiles para chegar a introducirse no mundo da historia oral.

As diversas entrevistas individuais que se leven a cabo para facer un estudio concreto deben ter como 
finalidade dar unha visión global final do mesmo, así o deixan ver os investigadores J.M. Marinas e C. 
Santamarina209 cando mencionan a complexidade do nexo entre o relato individual, e o coñecemento ou 
análise da sociedade, dunha etapa ou dunha clase. Defenden que se fai historia oral para coñecer as 
estructuras, conflictos e procesos dun grupo ou dunha sociedade.

Na obra de Thad Sitton et alt., móstranse unha serie de pautas que se deben seguir para poder 
chegar a facer historia oral con certo rigor. O traballo quere potenciar o interese da oralidade como 
fonte para historiar, facendo fincapé na trascendencia que este método pode ter nas aulas. A historia 
oral sería unha especie de investigación de campo, sendo os seus métodos unha forma sistemática 
de dar sentido social ós entornos sociais familiares nos cales participan os propios investigadores210. 
Sinálase a importancia da historia oral no alumnado xa que ensina tanto habilidades académicas como 
interpersoais no mundo real. 

Tamén se dirixe por este mesmo camiño o traballo da investigadora Pilar Folguera211, demostrando que 
a historia oral non só é de gran axuda para os investigadores, senón que tamén o é para a docencia, 
tanto en institucións de ensinanzas medias como superiores. É de vital relevancia saber facer unha boa 
entrevista para despois saber sacar unhas boas conclusións. Entrevistar non é un asunto nada sinxelo 
e de feito moitas cousas vanse aprendendo según se van facendo. É importante ser discreto cando o 
entrevistado está a falar, saber dirixir a cousa con sutiliza, non establecer ningún tipo de influencia sobre 
o entrevistado, e por suposto tratar de obter a máxima información posible. Tamén se debe tratar de 
discernir cando a testemuña parece ser obxetivo e cando se poden entrometer outro tipo de situacións 
que poden terxiversar a situación.

Cando se quere levar a cabo un estudio local ou comarcal máis ou menos completo –histórico, artístico, 
etnográfico, arqueolóxico…-, inevitablemente hai que facer uso das fontes orais. As fontes escritas son 

208 THOMPSON, P.: La voz del pasado. Historia oral, Valencia, 1988.
209 MARINAS, J.M., SANTAMARINA, C.: La Historia Oral: Métodos y Experiencias, Madrid, 1993, p.13.
210 VV.AA.: Historia Oral. Una guía para profesores (y otras personas), México, 1989, pp.27 y siguientes.
211 FOLGUERA, P.: Cómo se hace historia oral, Salamanca, 1994.
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vitais para executar certos estudios, sen embargo non sempre chegaron ata os nosos días, ou ás veces 
simplemente xa nunca existiron. Hai historiadores que se inclinan pola utilización das fontes escritas, 
rechazando as orais ó tildalas de pouco fiables ou veraces. Pero tamén é certo que se debe ter en 
conta que tampouco as fontes escritas se poden tomar ó pé da letra, moitas veces tamén son fontes 
manipuladas. Un bo exemplo témolo nun dos temas que se van tratar posteriormente; o número de 
traballadores que se adicaron á extracción do wólfram en Galicia despois da guerra civil. Se se toman 
as fontes escritas ó pé da letra estarían falseando o proceso xa que se ten plena constancia de que 
nas minas traballaron moitísimas máis persoas das que estaban dadas de alta e declaradas. Todos 
os entrevistados da aldea de Paradela de Abeleda fan fincapé neste aspecto. É por isto que fontes 
plenamente fiables non hai, aí é onde entra o traballo de historiador, en poder chegar a desentrañar 
o grado de fiabilidade que pode chegar a ter unha fonte. Non cabe dúbida de que canto máis tipos de 
fontes se analicen e se contrasten con maior veracidade sairá o resultado final da investigación.

A continuación quérese deixar constancia mediante uns cantos exemplos como a tradición oral se torna 
imprescindible á hora de facer un estudio de certos aspectos dunha localidade ou dunha comarca. En 
concreto os que a continuación se analizan pertencen todos eles á comarca da Limia ourensá.

Pódese comezar por expoñer un caso de arqueoloxía industrial, unha das moitas minas de wólfram que 
nas posguerra española se explotaron en Galicia. Este mineral chegou a ter unha relevancia extrema por 
ser fundamental para fabricar aceiros endurecidos destinados para o armamento da Segunda Guerra 
Mundial. Galicia foi unha rexión punteira no referente á explotación do wólfram, chegou a concentrar 
cara o 70% da producción española. Nun primeiro momento tiña como destino principal a Alemania nazi, 
pero a partir de 1942 interesouse no mineral o bando aliado co único obxetivo de que non chegase ás 
mans dos seus rivais. En pouco tempo fóronse abrindo e espallando as minas por todo o panorama 
galego; Casaio, Verín, Laza, Oímbra, San Finx… A temática serviu de inspiración para o cine actual, 
así no ano 2003 Antonio Caeiro dirixía o documental “A memoria nos tempos do wólfram”, gañador do 
primeiro premio da III Mostra do Documental Etnográfico de Sobrarbe “Espiello” (Huesca 2005). Pouco 
despois, no 2006 Felipe Rodríguez Lameiro dirixía “Lobos Sucios”, onde se quixo deixar entrever esta 
fiebre mineira vivida na posguerra española.

Para poder facer un certo seguimento do que foi o proceso de extracción de 
wólfram na aldela de Paradela (Porqueira), inevitablemente débese botar 
man da tradición oral. Calquera dos veciños que se atopan a día de hoxe neste 
núcleo rural da Limia poden aportar algún tipo de datos acerca do tema, isto 
é debido a que en Paradela ninguna casa se escapou de que algún dos seus 
menbros traballara na extracción do preciado mineral. Poderíase decir máis, 
parece ser que a meirande parte dos habitantes do lugar traballaron nas minas 
na época de prosperidade. Para este tipo de traballo, como a continuación se 
exporá, servía todo tipo de man de obra: homes, mulleres e nenos.

Para a reconstrucción deste retazo do pasado foron precisas as declaración de 
varias persoas do lugar, todos eles traballadores nas minas. Se ben é certo que 
se deben reflexar como vitais as verbas dos irmáns Francisco e Antonio Marra, 
dous lonxevos do lugar que aínda se acordan como se fose hoxe mesmo de 
todo o entramado surxido en torno a unhas misteriosas pedras negras que cara 
finais da década dos 30 do século XX atoparon uns portugueses. As primeiras 
mostras de wólfram apareceron nunha paraxe coñecida como “a merendeira”.

Describen o wólfram como unha pedra de cor negra, moi brillante e moi bonita 
e moito máis pesada cás outras pedras. Ó principio non todos recoñecían ben 
o mineral, para iso, Antonio Marra desvela un truco que mostra como infalible: 
“Raiabamos o mineral contra un coio branco e se quedaba unha marca de 
color chocolate entón era o wólfram” 212. Tamén deixa claro que esa era unha 
técnica empregada nos comezos, pero que según ía pasando o tempo xa o 
recoñecían nada máis avistalo.

A maior parte dos entrevistados non sabían para que era o wolframio nin para 
onde o levaban. “A nós eso casi que non nos importaba, a nós o que non 
importaba era que no lo pagasen, que nolo pagasen ben e nada máis. O que 
se vendía de contrabando vai saber tú pa onde o levaban e o que levabann 
as compañías decían que se iba palá pa Santiago pa unha separaradora. E 
despois parece que iba pa fóra palá pa Alemania ou non sei… o que sí decían 
é que era moi bo material pa faer armas”.

212 Todas as citas textuais do presente traballo corresponde a Antonio e Francisco Marra. Ámbolos dous foron 
entrevistados en conxunto, resultando moi fructífero xa que un ía complementando a información que o 
outro ía dando e viceversa.

Os irmáns Francisco e 
Antonio Marra

Vista xeral do pobo de 
Paradela dende a estrada 

de Bande
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A febre das minas de wólfram en Paradela durou cara unha década e media. As primeiras mostras de 
mineral comezáronse a extraer nos derradeiros anos da década dos 30 do século pasado, nembargantes 
todos os entrevistados coinciden en afirmar que o momento de euforia do wólfram foi nos 40 e primeiros 
anos da década dos 50 –cara o ano 1953-54 as minas pechan definitivamente-. Segundo os irmáns Marra 
–que se ocuparon neste traballo dende o inicio ata o peche da explotación do mineral- os que descubriron 
o wólfram na aldea foron uns portugueses. As testemuñas afirmaron que ante a continua presencia destas 
persoas no lugar, un día decidiron velalos para saber que era o que se traían entre mans. Descubriron que 
viñan buscar unas pedras negras que aparecían na montaña, empezou entón o proceso de indagación 
para descubrir que era iso e para que servía. Moi pronto se decataron de que era un mineral que tiña moita 
demanda e que se pagaba moi ben. Así, os veciños empezaron a explotalo e a vendelo de extraperlo ós 
mesmos portugueses. Todos os portadores do saber coinciden en afirmar en que nun principio era un gran 
negocio xa que o vendían ó quilo, non había ningún tipo de intermediario e estaba moi ben pagado. A isto 
hai que engadir que nos comezos a explotación non era baixo terra, senón que se recollía o que afloraba 
no terreo, habíao en grandes proporcións en superficie co cal nun supoñía grandes esforzos.

Pero este periodo de esplendor non durou moito tempo; unhas compañías -con este termo se refiren 
sempre os veciños á hora de nomear ás empresas que explotaron o mineral no lugar- interesadas na 
extracción do mineral denunciaron o que os veciños estaban a facer movidas polo interese de facerse 
elas co control do mineral. “Iles seica lle pagaban algo ó Estado polo quitar e con eso xa se chamaban 
donos do monte e do que elí había, e eso que eran fincas privadas”. Nun principio houbo serios problemas 
entre os veciños do lugar e a primeira compañía que se asentou en Paradela; “A primeira compañía 
que veu foi a do Lavandeira, e claro, empezaron a minar e a xente que andaba en busca do mineral po 
extraperlo íbaselle meter elí entón o encargado da compañía chamou á guardia civil e inda collerían a 
unhos 20 ou 25 e levaronos presos pa Bande. ¡Pero que lle iban facer!, nada, claro, nada. Soltáronos a 
todos e non lle fixeron nada porque declararon que iles andaban elí traballando po Lavandeira. ¡Home 
claro! Non eran tan tontos pa decir que andaban quitando nil pa vender po extraperlo”.

Dos aspectos relacionados coas compañías é dos que os entrevistados mostran unhas ideas máis 
vagas, aínda que máis ca isto, semella que os veciños de Paradela non presentan gran disposición para 
falar sobre elo. Os irmáns Marra afirman que unhas ían traicionando ás outras e de aí que estivesen 
pouco tempo asentadas no pobo. O Lavandeira que foi a primeiro en asentarse en Paradela confirman 
algúns veciños que era da zona do Carballiño. Outro dos que acudiu coa súa compañía para a extracción 
do wolfram foi “O da Mancha”, a xente non se recorda do seu nome xa que todo o mundo o coñecía 
deste xeito debido a unha mancha que tiña no seu rostro. Por último lembranse da compañía do Satiro 
–falecido recentemente-, que era veciño dunha aldea próxima chamada Ganade (Xinzo de Limia). 

Toda a xente nomea con certo receo a presencia destas compañías no pobo. O 
único de bo que tiñan eran que proporcionaban ós traballadores a ferramenta de 
traballo e a dinamita que precisaban para levar a cabo o seu cometido. Sobre o 
precio do quilo do mineral non houbo moita coincidencia entre os entrevistados, 
sí queda claro de que os precios eran fluctuantes e nos derradeiros anos da 
extracción íase devaluando a pasos axigantados. No que sí hai total coincidencia 
é na gran diferencia entre o que pagaban polo quilo do wólfram as empresas e o 
que recibían se o estraperlaban, de aí a mala imaxe que dan destas compañías. 
Consigo viñan tamén os respectivos controladores, os capataces, que se 
encargaban de que a xente non roubase. Incluso lembran como o Satiro de 
Ganade tiña de xeito permanente unha parella da garda civil nas minas. “Pero 
a pesar de todo esto nos eramos moito máis expertos ca iles. A xente dáballe 
o máis ruín pa compañía e escondía o bo pa vender despois de contrabando, 
¡porque mira que había diferencia de precio!. E non solo roubabamos nós os 
homes, os mulleres tamén roubaban. ¡Elogo, había que faelo!, porque senón ca 
misería que iles nos pagaban non valía a pena andar por debaixo da terra”. Os 
traballadores das compañías nunca andiveron a soldo, sempre se lles pagaba 
polos quilos de mineral que entregaban, de feito algunhas delas chegaron a 
esixir uns tantos quilos por día, era unha forma de evitar que a xente roubase 
parte do material que sacaba pensando en colocalo máis tarde no mercado 
negro. “Por eiquí viña moita xente pa comprarnos o wólfram que nós tiñamos 
escondido, eran máis ca nada portugueses, pero tamén xente deiquí, hasta 
había xente do pueblo mismo que se dedicaba a extraperlar”.

Polo referente ó sistema de extracción do wólfram e a man de obra, xa se 
mencionou que nun primeiro momento a xente empezou a traballar cada un 
pola súa conta e recollendo o material que se deixaba ver a flor de terra. 
Coa chegada das compañías o sistema comezou a complicarse algo máis, 
empezaron a minar, aínda que todo o traballo era feito a base de pico, pá e con 
moito esforzo humano. Na mina había cabida para homes, mulleres e nenos. Entrada dunha mina 

parcialmente tapiada
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Os homes eran os que picaban e ían traballando a través dun sistema de galerías. “O millor de todo era 
cando aparecía un bo filón, o filón chamabámoslle cando aparecía unha veta grandiña de mineral puro, 
quero decir, que non estaba mesturado con pedra. Cando encontrábamos un filón era unha maravilla 
porque desfaiámolo en pedras pequenas e xa iba esí pa vender. O que daba máis traballo era cando 
o wólfram estaba mesturado con pedra, se estaba mesturado había que esmagalo pa separar unha 
cousa da outra. Entón despois as mulleres e os nenos que iban tamén collían aquelo todo en cestos e 
carrábano pa fóra das minas. Fóra había unhos tanquiños e elí lavaban aquello e separaban o mineral 
da pedra. Esto daba moito traballo pero daba poucos cartos, ¡Como o filón non había!. O sistema 
de lavado do mineral ía progresando según se avanzaba na súa extracción, toda a xente recorda as 
máquinas que traía a empresa do Satiro de Ganade. “eran unos caixós largos con dúas manivelas, unha 
de cada lado. Cas manivelas dábaselle voltas ó caixón e xa salía o wólfram lavado”.

Man de obra non traían as compañías con elas, xa que utilizaban a da aldea, e como non chegaba 
viña xente dos pobos limítrofes. “Xente de todos istes puebliños deiquí de arredor veu traballar eiquí, 
viñan hasta dalá de cerca de Muiños, eso sí, non todos andaban asegurados, solo aseguraban a 
unos cuantos e ó resto nada. A xente daquelas nono sabía e tampouco lle importaba o que querían 
e ir collendo os cartiños do que traballaban na mau e nada máis”. Todos os entrevistados coinciden 
en afirmar que o wolframio foi unha importante fonte de riqueza para Paradela e para todos aqueles 
traballadores que acudía a estas minas dende as aldeas limítrofes; ”Foi unha cousa moi boa pa todos 
istes pueblos, estabamos salindo dunha guerra e xa sabes tú como quedou o país, ¡pobre!, ¡moi pobre!, 
e nós empezamos cas minas e valéronnos a vida. Entre o que se iba sacando do wólfram e co que se iba 
traballando nas terriñas a xente foi salindo adiante, porque eiquí toda a xente aínda que iba pas minas 
despois traballaban as terras igual e tíñase gando e todo…, coma antes de aparecer todo esto”.

Pero a pesares do positivo de todo isto, os veciños tamén teñen moi presente as partes negativas. 
Todos destacan as precarias condicións nas que traballaban; ían abrindo galerías cada vez máis longas, 
sin apostear nada e os derrubamentos eran unha tónica constante. As minas de Paradela segaron polo 
menos catro vidas; “Unha noite foran dúas mociñas sacar no mineral po estraperlo, unha era deiquí e 
a outra deí de Sever e caíronlle unhas pedras e a deiquí xa morreu no momento e a outra ó cabo de 
pouco. Tamén morreu outro deiquí e un que era dalá da Pousa”.

Ó mesmo tempo que se estaba a traballar nestas explotacións mineiras, 
tamén se abriron outras minas nos pobos veciños de Vila e Feás, no concello 
de Calvos de Randín. Pero o mineral non era tan puro e tan bo como o que se 
sacaba en Paradela. O que se extraía de Vila era o máis ruín de todos.

Pero a tradición oral tamén se torna indispensable á hora de facer certos estudios 
artísticos, a modo de exemplo quere presentarse a capela de Santa María de 
Lamas (Xinzo de Limia).Existiu un libro de visitas pastorais e contas da igrexa 
que empezaba en decembro de 1634 e finalizaba en Outubro de 1718, pero non 
chegou ata os nosos días. Esta é unha información que se extrae doutro libro 
de visitas e contas da igrexa que da comezo xa no século XVIII213, nel faise un 
inventario dos libros que se custodian na igrexa e aparece nomeada a anterior 
fonte. Quizaís este libro desvelase varias incógnitas da capela de Lamas, xa 
que a primeira noticia documental da que se sabe na actualidade data do ano 
1831, na visita pastoral do 16 de xuño dese ano cítase deste xeito; “Hay cerca 
del lugar de Lamas una capilla ó Ermita, titulada del santo cristo, que no tiene dotacion y la sostienen los 
vecinos, pero se halla muy deteriorada, especialmente en las paredes, aunque el altar se halló con mediana 
decencia”214. Esta é a única cita documental da que ata o momento se ten noticia, sen embargo, tirando da 
oralidade, os veciños de Santa María de Lamas teñen bastantes datos para aportar; a antiga ermida estaba 
situada á beira da que se conserva na actualidade e cunha disposición totalmente diferente. Un dos seus 
lados menores –onde estaba colocado o altar- dispúñase en posición paralela coa estrada que pasa xusto 
ó seu carón. O outro lado menor –o da portada principal- daba cara o río que atravesa o núcleo, tiña outra 
porta pequeña nun dos lados maiores. A construcción era máis estreita cá actual pero máis alargada. Ó 
lado da capela levantouse unha das escolas que había no pobo e entre unha construcción e a outra había 
un camiño polo que tan só cabía un carro. A capela foise deteriorando, chegando a un punto en que as 
súas paredes ían cedendo e incluso os veciños contan como un día cando acudían a unha misa cedeu 
unha trabe e case teñen que lamentar unha desgracia. Foi entón cando fai xa máis de dúas décadas os 
veciños decidiron derribar a ermida e trasladala ó edificio próximo da escola. A escola estaba dividida en 
dúas partes iguais, unha para homes e outra para mulleres coas súas respectivas portas de entrada que 
saían cara a estrada. As portas foron tapiadas en parte e transformadas en vans, cambiando a entrada 
do novo templo para un dos lados menores. Da antiga capela aproveitáronse certas cousas, así parte 

213 AHDO. Libro parroquial 17.10.13, fol. 89Vº.
214 AHDO. Libro parroquial 17.10.13, fol. 125.



The oral tradition and its importance for historical-artistic past construction24

• 236

do campanario foi adaptado á nova construcción dándolle o aspecto que hoxe 
conserva –aínda que os veciños recordan o antigo campanario bastante máis 
alto-. Tamén se reaproveitou o retablo coas imaxes que albergaba o antigo 
edificio relixioso.

Pero a oralidade tamén se presenta vital para catalogar novos bens nesta zona 
da Limia. Bens que moitas veces non están recollidos nos planeamentos dos 
concellos e que é preciso catalogar. Este é o caso de varios fornos comunais 
que por atopárense inzados de vexetación pasan totalmente desapercibidos, 
a modo de exemplo pódese citar o forno de O Castro (Sandiás) ou o de 
Sever (Porqueira). Este último como se pode apreciar nas fotografías está 
totalmente cuberto de Hedras. Aínda que non é sinxelo acceder ó interior, 
unha vez que se fai pódese comprobar como a capela se atopa nun estado 
de conservación bastante aceptable. É polo tanto un ben a día de hoxe 
recuperable.

Noutros casos tense constancia polas fontes documentais de bens que 
existiron pero que non sobreviviron ós nosos días. Os libros de fábrica da 
parroquia situaban unha capela na honra de Santo Tomé no núcleo de 
Cerredelo (Sandiás). Aínda que na actualidade non exista, as testemuñas 
dos habitantes máis lonxevos do lugar fixeron posible situala no lugar que 
no seu día ocupaba. A capela parece ser que estaba vinculada a unha casa 
grande que se atopa xusto ó lado, a chamada Casa de Vista Real, unha 
casario con aires de pazo que segundo os informantes pertenceu nun pasado 
xa remoto a un cura que veu de fóra. Probablemente pertencían a esta casa 
o conxunto de terreos que a circundaban, incluídos os de onde se asentaba 
o edificio relixioso. Pero as partixas debido as herdanzas ó longo dos anos 
fixeron que a casa acabase dividida en varios cupos, perdendo por completo 
o seu aspecto –polo menos na parte anterior, na parte posterior conserva 
mellor a súa visión de conxunto-. Os habitantes destas casas afirman que 
a pedra da capela foi empregada para cerrar unhas fincas próximas a onde 
estaba afincada e unha veciña aínda acorda a ter na casa “Unhos santiños 
que a miña familia sempre decía que eran da capilla. Pero xa estaban moi 
gastadiños e velliños e despois tamén os rapaces deron de andar con iles 
hasta que por último xa non sei nin xiquera cal foi o fin que levaron”.

Para levar a cabo a catalogación doutros bens tamén se fai moitas veces 
imprescindible a tradición oral, é o caso por exemplo dos canastros que 
se se ten constancia que teñen máis de cen anos deben der considerados 
como B.I.C., de non ser así o caso tan só se catalogarían dándolle a 
súa correspondente protección. A maior parte dos que teñen a cámara 
exclusivamente realizada en madeira son centenarios, pero os de pedra 
sementan máis a dúbida, tal é o caso do que se pode apreciar na fotografía 
que se atopa na aldea de Lovios de Sever (Porqueira). A Priori poderíase 
pensar perfectamente que se trata dun ben con máis de cen anos, sen 
embargo as hipótesis vense desmoronadas cando certos veciños do lugar se 
acordan de levantalo. Noutros casos conservan a data de fábrica nalgún dos 
seus perpiaños, deste xeito xa non hai lugar a dúbida.

A oralidade tamén se torna vital para poder dar certo sentido a algunas pezas 
curiosas que aparecen descontextualizadas polo zona da Limia. Tal é o caso 
do bloque de pedra da imaxe que na actualidade decora o xardín dunha casa 
do núcleo de Penín Novo (Porqueira). A peza toma certo sentido cando a 
propietaria da casa narra que a pedra a tiñan facendo de base para un poste 
que estaba tendo man dun corredor na casa. Cando a vivenda foi reformada a 
peza foi eliminada do seu emprazamento e pasou ó xardín como ornamental. 
Sen embargo o dato chave é cando afirma que os seus antepasados decían 
que era un anaco dun cruceiro que estaba á entrada do pobo, á beira do 
antigo camiño que hoxe é a estrada de Bande. Correspóndese polo tanto 
cun pedestal dun antigo cruceiro, de feito na súa cara superior aínda se pode 
observar unha cavidade que era onde encaixaba o varal do cruceiro.

De xeración en xeración tamén van pasando certos mitos e lendas asociados 
moitas veces a xecementos arqueolóxicos. Pódese por como exemplo as 
lendas varias que os habitantes da Forxa (Porqueira) e dos núcleos veciños 
contan respecto do xacemento coñecido como “O Prado ou A Cidade”. 

Aspecto da parte externa 
do forno

Imaxe da parte posterior da 
casa grande de Vista Real

Emprazamento da capela

Aspecto interior do forno
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Ás veces a tradición oral tamén se torna vital para para coñecer certos 
elementos que no seu día existiron nun xacemento concreto e que hoxe xa 
non queda nin rastro. Isto ocorre con moitos asentamento en llano, sobre todo 
relacionados co mundo romano. Na Limia foron numerosos os paisanos que 
nos enumeraron varios xacementos onde aínda recordaban estructuras de 
construcción nas súas terras de cultivo. Coa chegada de maquinaria moderna 
para traballar as terras moitas desas estructuras foron levantadas e hoxe tan 
só se pode apreciar en superficie cando a terra está recén traballada restos 
de tégula ou restos de cerámica.

Tal e como se citaron estes exemplos poderíanse analizar outros moitos, non 
obstante parece que queda bastante patente a importancia da tradición oral 
en certo tipo de estudios, sobre todo nestes de carácter local ou comarcal 
onde as fontes documentais son practicamente inexistentes, tendo que botar 
man de recursos alternativos para poder chegar a facer o estudio riguroso 
que sempre se persigue.

Casa grande de Vista Real 
dende o emprazamento da 

capela
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ABSTRACT
Almeida Garrett (1799-1854) was the most famous among the portuguese romantic writters. He was also the 
first one, in the Iberian space, dedicating his efforts in search of modern oral ballads. But the three volumes 
of the Romanceiro (1843 and 1851) – where he publishes an important part of the oral ballads he collected – 
offered just one version of a “miracle ballad”, that one of “St. Irene”. And until the 21st century researchers didn’t 
notice any other evidence of religious ballads on Almeida Garrett’s spoil, except one single version written by 
himself on a notebook and badly identified. In 2004, a brand new collection of autograph manuscripts brought 
light to this question. After all, Almeida Garrett knew some versions of religious and miracle ballads that he 
probably intended to publish. So, this paper intends to study as deeply as possible those texts. First of all, we 
plan to determine which of Garrett’s texts are traditional ballads and which are not. Do they have connections 
with ancient ballads? Some are just composed by ancient authors like Gil Vicente (16th century) or D. Franisco 
Manuel de Melo (17th century) and adapted by the romantic author. But some are pieces of the true traditional 
voice from the first half of the 19th century. In order to classifying those religious ballads we are going to collate 
them with a corpus of versions from the modern portuguese oral tradition focusing on determining which 
variants belong to the authentic oral tradition and which constitute a romantic and authoral invention.

RESUMO
Almeida Garrett (1799-1854) foi o mais famoso dos escritores do Romantismo português. Mas foi também o 
pioneiro, no interior das fronteiras ibéricas, a dedicar-se à recolha dos romances orais tradicionais. Contudo, 
nos três volumes do Romanceiro (publicados em 1843 e 1851) - onde edita uma importantes parte dos 
romances da tradição oral que compilou - Garrett oferece apenas uma versão de um “romance de milagres”, 
precisamente o da “Santa Iria”. E até ao século XXI, para além deste texto, desconhecia-se qualquer outro 
testemunho do romanceiro religioso no espólio de Garrett, com excepção para uma versão redigida pelo 
seu punho num caderno de apontamentos e até hoje ignorada. Em 2004, a descoberta de uma colecção 
de manuscritos autógrafos garrettianos trouxe novos elementos a esta questão. Acima de tudo, mostra que 
Almeida Garrett conheceu algumas versões de romances religiosos e de milagres provenientes da tradição 
oral, que muito provavelmente pensava vir a publicar, mas que permaneceram inéditos. Nesta perspectiva, 
a presente comunicação visa estudar aturadamente estes textos. Em primeiro lugar, iremos determinar 
quais os textos garrettianos que correspondem a modelos existentes na tradição oral portuguesa e quais 
aqueles que claramente não o são. Existe alguma ligação entre estes e os textos da tradição romancística 
antiga? - procuraremos também responder. Na verdade, alguns dos romances religiosos de Garrett não 
passam de textos oriundos da pena de Gil Vicente ou de D. Francisco Manuel de Mello. Mas outros são 
monumentos da genuína voz tradicional da primeira metade do século XIX. Com vista, pois, à classificação 
destes romances religiosos, proceder-se-á à colação com um corpus de versões recolhidas da moderna 
tradição oral portuguesa, na expectativa de determinar as variantes procedentes da mais legítima tradição 
oral, em contraste com aquelas que provêm da invenção autoral romântica de Garrett.
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Almeida Garrett (1799-1854) foi o mais proeminente vulto das letras românticas portuguesas, no que 
respeita à construção de uma concepção moderna dos géneros literários e, muito concretamente, 
o pioneiro, à escala ibérica, a dedicar-se à recolha, estudo e publicação do romanceiro de tradição 
oral moderna. Tomava Garrett como modelos os trabalhos coevos de divulgação da balada que, um 
pouco por toda a Europa, levavam a cabo Percy, Elis ou W. Scott, como o próprio autor reconhece na 
“Introdução” ao Romanceiro e Cancioneiro Geral, em 1843. 

Esta constatação introdutória não constitui, certamente, qualquer novidade. Mas a aturada reflexão que 
tenho vindo a dedicar ao romanceiro de Almeida Garrett com vista à redacção da minha dissertação 
de doutoramento fez cruzar-se no meu caminho uma supreendente e curiosa colecção de autógrafos 
praticamente desconhecida, relativa ao Romanceiro que o poeta português publicou em 1843 e 1851, 
de forma incompleta, acrescente-se. 

Assim, esta colecção garrettiana, o Espólio Futscher Pereira, doravante assim denominado, que até ao 
ano de 2004 permaneceu incógnito numa casa particular em Lisboa, acrescenta, para além de outras 
peculiaridades, um dado interessante ao estudo do romanceiro português da tradição oral moderna. 
Trata-se do facto de conter, entre outras muitas versões de romances, uma interessante compilação de 
romances religiosos e devotos. Dito por outras palavras, dá-nos a conhecer a mais antiga – até ao presente 
– colecção de romances sacros portuguesa, reflexo da tradição oral da primeira metade do século XIX.

Recordo que, em 1851, na página XLV da “Introdução” ao Livro II do seu Romanceiro, tomo I, (numa 
altura em que já havia amadurecido o projecto editorial para a poesia popular), Almeida Garrett apresenta 
o desenho dos pensados cinco livros em que dividiria a publicação desta obra, dos quais só chega a 
publicar dois, em três tomos. Justamente o Livro III seria dedicado às “Lendas e prophecias” e até há 
bem pouco desconheciam-se os preparativos para essa publicação. 

Na verdade, as evidências deixadas por Garrett no que respeita à preparação desse Livro eram 
verdadeiramente escassas e resumiam-se às informações contidas no célebre Cancioneiro de romances, 
xacaras, soláos e outros vestigios da antiga poesia nacional, caderno manuscrito autógrafo do poeta, 
iniciado em 1824 e depositado actualmente na Biblioteca da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra. Nele, Garrett fixou por seu punho uma versão de uma composição religiosa poliassonantada 
que intitulou “Sta. Glória”. As restantes evidências de poesia religiosa, neste caderno manuscrito, não 
vão além de duas entradas no índice para os romances “A barca nova” e “Fonte da Cruz”. Apesar de, 
no corpo do caderno, Garrett ter deixado espaço em branco com a respectiva titulação no sentido de 
incluir futuramente estas versões, tal nunca chegou a acontecer, motivo pelo qual estes textos eram 
absolutamente desconhecidos. O aparecimento do Espólio Futscher Pereira veio, no entanto, colmatar 
esta falha, pois nele se encontram os romances anunciados no caderno.

Mas antes de prosseguir, afigura-se-me ser este o momento necessário para abordar uma questão 
metodológica que se prende com as designações aqui utilizadas para classificar a grande massa que 
são os romances de assunto religioso. Sigo, para o efeito, as propostas do Professor Pere Ferré, por 
sua vez elaboradas na esteira dos trabalhos de Diego Catalán sobre o romanceiro espiritual. Nesta 
perspectiva, divido os romances de assunto religioso em duas grande tipologias:

 – a primeira, a dos romances devotos - cuja classificação se poderá consultar na Bibliografia 
do Romanceiro Português da Tradição Oral Moderna (1828-2000), da autoria de Pere Ferré e 
Cristina Carinhas – abarca um considerável número de romances de milagres e subdivide-se em 
“Romances devotos tradicionais” e “Romances devotos vulgares”. 

 – a segunda tipologia, a do romanceiro religioso, que nos interessa particularmente neste estudo, consiste, 
segundo propõe Diego Catalán no brilhante trabalho de 1985 “El romancero espiritual en la tradición 
oral”, num romanceiro de circulação oral, produto de contrafactas elaboradas durante o século XVI e XVII 
de populares romances tradicionais profanos vertidos ao divino que “han llegado a nosotros plenamente 
tradicionalizados, tanto en su discurso como en su intriga” 215, tal como afirma o insigne investigador. 

No citado estudo, apresenta Catalán uma listagem dos romances “ao divino” – provavelmente a carecer 
de alguma revisão - que nos chegaram por tradição oral, relacionando-os com o romance profano 
do qual procedem. Em boa verdade, estas contrafactas adquiriram, ao longo do seu processo de 
tradicionalização, uma clara independência relativamente ao seu congénere profano, a ele guardando 
actualmente autonomia, ainda que, do ponto de vista do discurso e da intriga, se verifique um fortíssimo 
empréstimo de fórmulas e motivos tradicionais comuns ao romance profano e seu congénere religioso, 
segundo aponta ainda o Professor Diego Catalán.

Ora este romanceiro religioso, no seu sentido estrito, “al ser una historia sagrada de dominio común 
para el emisor y para el oyente cristianos, propiamente no se narra, sino que se rememora celebrativa 

215 Diego Catalán “El romancero espiritual en la tradición oral”, in Arte poética del romancero oral. Parte 1ª. Los 
textos abiertos de creación colectiva, Madrid, Siglo Veintiuno, 1997, pp. 276-277.
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o meditativamente” 216. Temos, assim, as portas abertas para a perda de funcionalidade do romance 
religioso, que passa a confundir-se com a oração, submergindo não raro a sua componente narrativa 
em prol da meditativa. Por outras palavras, esta mesma perda de funcionalidade conduz sem dificuldade 
à fusão dos géneros tradicionais, já de si abertos, através da mescla do fio narrativo próprio do romance 
com a oração e ainda com outras composições de carácter lírico-narrativo. Sem mais rodeios, assistimos, 
ao fim e ao cabo, à frequente desagregação do romance sacro, o que, como poderemos inferir, coloca 
inúmeros problemas no que respeita à classificação e estudo destes textos. 

Neste sentido, o panorama crítico sobre o romanceiro religioso, em virtude de tudo o que acabámos 
de expor, é deveras escasso. No caso português, encontram-se em vias de divulgação os resultados 
de um importante projecto de investigação, The Portuguese Religious Traditional Romanceiro in the 
Pan-hispanic Ballad context, coordenado pela Professora Drª Teresa Araújo da Universidade Nova de 
Lisboa, cujo contributo para o conhecimento deste género será deveras valioso.

Aliás, devo salientar que a própria divulgação de um romanceiro religioso português teve um arranque tardio, 
durante o século XIX. O mesmo não sucedeu com os romances devotos modernos, cuja publicação teve 
início em 1844 com uma versão de “Santa Iria”, por Pereira da Cunha, publicada anteriormente à de Garrett. 

Estaria, contudo, já bastante avançado o século, quando Teófilo Braga, edita, no Cantos Populares do 
Archipelago Açoriano, em 1869, algumas versões provenientes da Ilha de S. Jorge de romances do 
nascimento e paixão de Cristo. Seguem-lhe as pisadas, nos anos seguintes, os editores Estácio da 
Veiga, Álvaro Rodrigues de Azevedo, Adolfo Coelho, Consiglieri Pedroso e Leite de Vasconcelos, no 
que concerne à inclusão de romances religiosos e devotos nas suas colecções, quer nas de carácter 
regional, quer nas que pretendiam ilustrar a tradição romancística nacional.

Tal era, em síntese, o panorama editorial do romanceiro religioso (muito tardio e escasso) e devoto 
(relativamente documentado) dos primórdios da divulgação da tradição oral moderna portuguesa. 
O Espólio Futscher Pereira adquire, pois, a grande particularidade de adiantar no tempo o primeiro 
levantamento de um romanceiro religioso tradicional, da segunda para a primeira metade do século XIX, 
ao mesmo tempo que amplia o número de versões de romances devotos desta época.

Encontramos, neste espólio, alguns romances de temática religiosa de origem livresca praticamente inquestionável 
e que, portanto, nenhuma relação com a tradição oral indiciam. Refiro-me em particular aos manuscritos onde 
Garrett transcreve (e traduz, nalguns casos) romances de relacionados com a temática religiosa. São eles:

• “Barca dos Anjos” (romance da autoria de Gil Vicente retirado do Auto da Barca do Purgatório); 

• “Chacara ao Natal por metaphora de umas cortes” (da autoria de D. Franscico Manuel de Mello);

• “Os padres no limbo” (romance da autoria de Gila Vicente retirado e traduzido do Auto da História 
de Deus);

• “Romance de Santa Genoveva” (certamente não se trata de uma criação garrettiana, mas de 
fonte, até à data, não localizada).

Contributo muito mais interessante para o estudo do romanceiro de tradição oral aportam os romances 
abaixo referidos que, igualmente contidos no Espólio Futscher Pereira, guardam evidentes conexões 
com a tradição oral moderna à qual Garrett recorre, apesar de com distintos graus de retoque autoral. 
Atentemos na seguinte lista:

Título atribuído por 
Garrett

Título e cota 
segundo o Índice 

General del 
Romancero

Classificação Divulgação

“Sancta Iria” Santa Iria (0173) Devoto tradicional
Editado pela primeira vez em 

1846 por Garrett, n’ As Viagens 
na Minha Terra

“Barca Nova” La galera de la 
Virgen (0435) Religioso

Transcrito recentemente num 
blogue administrado pela 

proprietária dos manuscritos

“O Sinal da Cruz”
sem 

correspondência 
(assonância em a-o)

Devoto vulgar?
Transcrito recentemente num 

blogue administrado pela 
proprietária dos manuscritos

216 Op. cit., p. 288.
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“O affogado” Voces daba el 
marinero (0180) Devoto tradicional Inédito

“O cego com vista” La Virgen y el ciego 
(0226) Devoto tradicional Inédito

“O ramo de oiro” El cordón de la 
Virgen ((0236) Devoto tradicional Impresso em 2005 numa pagela

“Fonte da Cruz”
Cristo encomienda 
su madre a S. Juan 

(0712)

Romance 
religioso

Fixado no jornal Público de 9 de 
Dezembro de 2004

“A boa sorte” La flor del agua 
(0104) Devoto tradicional Inédito

“O pobrezinho” El labrador caritativo 
(0185) Devoto vulgar Inédito

No que respeita ao primeiro grupo dos romances não tradicionais, não resisto a particularizar aqui o 
caso de “Chacara ao natal por metaphora de umas cortes”. O poema é, como vimos, da autoria do 
escritor seiscentista D. Francisco Manuel de Mello e foi publicado pela primeira vez em castelhano nas 
Obras Metricas deste escritor, em 1665. O trabalho de Garrett sobre este romance passa, pois, por 
um duplo processo: o da tradução para português e o da adaptação a uma linguagem mais conforme 
à estética do romanceiro de tradição oral, que Garrett tão bem dominava, assunto que abordarei mais 
detalhadamente noutro lugar. E devo adiantar que esta prática com os romances de D. Francisco não se 
reduz, na verdade, a este romance de temática religiosa, mas estende-se a outros temas, constituindo 
por si só um ilustrativo exemplo do modo de trabalhar e de entender o romanceiro pelo poeta romântico.

Posto este parêntesis, e ao relegar para outro sítio o estudo dos romances de temática religiosa 
absolutamente não tradicionais, focalizemo-nos então numa leitura rápida dos materiais de cariz 
religioso que constam no espólio com prováveis relações com a tradição oral (ver quadro):

a) apenas dois romances pertencem ao grupo do romanceiro religioso

b) cinco textos correspondem a romances devotos tradicionais

c) somente dois textos (um dos quais, “Sinal da Cruz”, levanta sérias dúvidas quanto à sua 
legitimidade porque até à data não localizei nenhuma versão análoga na tradição oral) pertencem 
ao romanceiro devoto vulgar

Assim sendo, concluimos que a grande maioria inscreve-se no quadro do romanceiro devoto tradicional, 
registando-se, entre estes, a presença de dois temas de avultada circulação na tradição oral moderna 
portuguesa: “Santa Iria” e “O lavrador da arada”.

Não obstante, e como é do conhecimento dos investigadores que se dedicam ao romanceiro religioso 
e devoto, o estudo destes romances levanta profundos – para não dizer insolúveis – problemas. 
Cerceando, tal como previsto, o nosso campo de trabalho ao romanceiro religioso propriamente dito, 
uma primeira questão - e de complexa resolução – refere-se à aparente descontinuidade entre este 
romanceiro religioso moderno e o seu congénere dos séculos XVI e XVII. A este respeito, aponta Diego 
Catalán que: 

La relativa escasez de descendientes modernos de los contrafacta espirituales que conocemos a 
través de los pliegos sueltos y cancioneros del Siglo de Oro no quiere decir que el romancero hoy 
cantado o recitado en el mundo de habla hispánica haya desechado la herencia de la poesía trocada 
a lo divino en los siglos XVI y XVII3 217.

Não esqueçamos, a este respeito, que a falta de documentação para os séculos em causa é o motor de 
tal crença. Isto porque uma significativa parte dos romances ao divino do Siglo de Oro terá, sem dúvida, 
tido como suporte de circulação escrita os inúmeros folhetos de cordel de que conhecemos hoje apenas 
uma ínfima parte (para além de uma parcela fixada nos cancioneiros gerais e, sobretudo, nos espirituais 
da época, citando como exemplos o Cancionero general de la doctrina cristiana - 1ª ed. 1579 - ou o 
Vergel de flores divinas - 1ª ed. 1582, antologias de poesia espiritual da responsabilidade de Juan López 
de Úbeda), o que parece justificar, portanto, esta aparente descontinuidade, que poderia colmatar-se, 
pelo menos em parte, com o acesso ao conteúdo destes cadernos. 

217 Op. cit. pp. 276-277.
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Por outra parte, a tradição oral moderna destes textos ostenta uma intrincada rede de contaminações, 
à qual acresce, não raro, as já mencionadas difusas fronteiras com a oração, facto que dificulta a 
definição dos próprios temas, bem como a conexão com os romances ao divino documentados nos 
séculos XVI e XVII. E veremos como se aplicam na íntegra estas considerações ao romanceiro religioso 
presente no espólio em estudo. 

Após colação do romance “Fonte da Cruz” - que Garrett afirma conhecer das suas vivências de infância 
na Quinta do Castelo, nos arredores do Porto, e que recupera, segundo ele, em 1843, através da 
recitação de uma lavadeira natural de Loivos (não especifica se se trata de Loivos no concelho de 
Chaves, Montalegre ou Baião) - com versões religiosas da tradição oral moderna portuguesa, chegámos 
à conclusão de que estamos perante um texto de fonte indubitavelmente tradicional. 

Achámos, em versões recolhidas no Arquipélago dos Açores, a confirmação para esta suspeita. Versões 
de S. Jorge e do Pico, fixadas pelo Prof. Costa Fontes, ostentatórias de uma rede de contaminações 
extremamente complexa, coincidem em diferentes segmentos com o texto de Garrett. Em primeiro lugar, 
mencionemos a convergência daquilo que julgamos ser o tema religioso principal, ou seja, o pranto da 
Virgem junto à cruz e a sua entrega a S. João, por Jesus Cristo (tema intitulado “Cristo encomienda su 
madre a San Juan”). Diz a versão de Garrett:

 Fonte nova, fonte santa, fonte de prata que luz!
2 Santa Maria ao pé dela, S. João com seu capuz.
 Outra fonte fazem ambos a chorar o seu Jesus.
4 – Minha mãe, esse é teu filho. - Diz o salvador da Cruz:
 – João, essa é tua mãe, que assim o quero e dispuz
6 à hora da minha morte, e cá vos fique esta luz.

Uma versão da Fajã dos Vimes, S. Jorge, Açores218, apresenta a mesma cena, ostentando, contudo, 
neste caso, a uma assonância distinta:

 – Ó meu bendito filho, ó meu filho, ó bom Jesus!
2 – Dizei-me, minha mãe; dizei-me, por quem chorais?
 Lá fica o vosso sobrinho S. João; amai-o vós por filho
4 [...............................................] e a vós por mãe.

Ressalte-se que à versão garrettiana é transversal do princípio ao fim o motivo da fonte, que invade 
inclusivamente, como se viu, o tema da encomenda, pelo choro das personagens. Ela abre, justamente, 
com o segmento da fonte:

 Deixa-me ir à fonte nova que nasceu ao pé da cruz;
2 é o sangue do cordeiro que se chama o bom Jesus.

E encerra recuperando o mesmo motivo:
 Quem quer vir à fonte nova que se fez ao pé da cruz?
2 É o sangue do cordeiro que se chama o bom Jesus.

Ora, um segmento análogo marca presença numa versão deste romance do Pico (Açores)219, mas 
encaixada no interior da narrativa:

 Vem-te cá, moço, vai-te lá, moço, vai-te acima e ò castelo.
2 Se encontrares o perro moiro, pergunta s’ele é cristão.
 [...........................................] S’ele te disser que não, 
4 puxa o teu cutelo, rasga-le o coração.
 Cutelo tão estimado, arrelíquio do perdão.
6 Vós foste à fonte nova que se fez ao pé da cruz;
 lá ‘tá o sangue do cordeiro e o menino do bom Jesus.

Os cinco primeiros versos da citação estão, na verdade, ausentes do romance garrettiano “Fonte da 
Cruz”, que, diga-se, denota um indubitável esforço, por parte do poeta, de uniformização da rima. Desta, 
invariavelmente em –u, do princípio ao fim, encontramos alguns resquícios na mencionada versão do Pico. 

Contudo, curiosamente, a mesma sequência de versos, tal como a transcrevemos da versão açoriana, 
marca presença na colecção de Almeida Garrett, mas num outro texto: o poema “Santa Glória” que, 

218 Fixada em Manuel da Costa Fontes, Romanceiro Português dos Estados Unidos, I,: Nova Inglaterra, Coimbra, 
Por Ordem da Universidade, 1980, p. 144-145.

219 Id., Romanceiro Português do Canadá, Coimbra, Por Ordem da Universidade, 1979, pp.308-309.
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segundo já atrás indicámos, se encontra fixado no Cancioneiro de Romances… Diz, a certa altura, a 
versão do caderno de Coimbra:

 – Vem cá, moço, vem cá, moço, sube-te à quele castelo,
2 se vire’-lo judeu perro pergunta-lhe se é cristão;
 se ele te disser que não, arranca do teu cutelo, dá-lhe pelo coração.
4 Vamos ver a fonte nova que se fez ao pé da cruz.
 É o sangue do cordeiro que se chama o bom Jesus.

Na verdade, o romance “Santa Glória” omite por completo o segmento da encomenda da Virgem a S. 
João, mas apresenta uma configuração extremamente tradicional, com uma cascata de contaminações. 
A prova que de o romance do Cancioneiro corresponde ao mesmo modelo que conhecemos dos Açores 
assenta na abertura da versão garrettiana, contaminada com o tema “Anunciación a los pastores”, em í-a.

 Santa glória, gloriosa,tão formosa como uma rosa!
2 Quando Jesus quis nascer veio ao mundo padecer.
 Veio o anjo Gabriel, perguntou pelo pastor:
4 [..............................] - Pastor, tenhais os bons dias, 
 que a Virgem teve a Jesus com prazer e alegria,
6 [.............................] todo o mundo salvaria,
 só o perro moiro não, que matou o Cristo Deus.

Na já citada versão de S. Jorge, a abertura do poema mantém a memória do motivo do anjo, mas a 
contaminação já não é efectivada pelo diálogo com os pastores, nem muito menos se preserva a rima em í-a:

 Senhora santaficada, rainha do Israel,
2 delicada e achada pelo anjo S. Graviel:
 vós foste merecedora de trazer o vosso ventre escondido
4 p’r’amostrar e para ver no mundo o que era perdido220.

Ora, do confronto destes dois textos garrettianos com as versões dos Açores, somos autorizados a concluir 
o seguinte: a) ambos são legitimados pela tradição açoriana (não dispomos de elementos para afirmar 
que noutras zonas de Portugal este modelo se repete); b) contudo, “Fonte da Cruz” denota um maior e 
mais evidente trabalho de aperfeiçoamento por parte do poeta, que, pelo menos, terá uniformizado a 
assonância e terá deixado o romance, a avaliar também pelo aspecto concluso do manuscrito, mais ou 
menos pronto para publicação; c) por seu turno, “Santa Glória” corresponde manifestamente a um texto 
bastante próximo da tradição oral, que Garrett terá deixado previsivelmente para burilamento futuro. 

Mas um olhar mais profundo sobre os textos da tradição açoriana põe em relevo que a fusão entre a 
anunciação, a encomenda da Virgem a S. João e o motivo da fonte configuram uma unidade textual, ao 
invés do que se verifica nos textos de Garrett, que separa, por um lado, a encomenda da Virgem (“Fonte 
da Cruz”) e, por outro, os restantes fragmentos. 

Face a isto, podemos assumir que o poeta tenha tido contacto com uma versão correspondente a este 
modelo compósito e que, ao tomar consciência, provavelmente instintiva, de que a cena da encomenda 
da Virgem junto à cruz correspondia a um núcleo autónomo, terá separado de modo intencional este 
fragmento integrado no motivo da fonte, compondo, deste modo, um romance que reuniria as condições 
de inteligibilidade narrativa. Não interveio significativamente, todavia, sobre o novo texto obtido a partir 
da fragmentação, que fixou no caderno como “Santa Glória” e que, exluindo a cena da Virgem e de S. 
João, portanto, mas mantendo os versos relativos à fonte nova, reproduz de perto o modelo tradicional. 

Precisamente esta vivência autónoma que observamos do tema da encomenda da Virgem na versão garrettiana, 
que cremos forjada pelo poeta, encontrámos num velho romance ao divino de Juan López de Úbeda, “Mal 
herido Iesus Christo se sale de la batalla”, cuja primeira fixação conhecida é a do Cancionero General de la 
doctrina cristiana (1579), contrafacta do romance profano pertencente ao ciclo da Bretanha “Herido está don 
Tristán de una muy mala lanzada”. Tal contrafacta religiosa (assonância em á-a) é o mais antigo testemunho 
romancístico que se conhece onde se narra de forma desenvolvida, independente e adaptada ao estilo do mais 
puro romance velho, a cena da paixão da encomenda da Virgem a S. João. Vejamos:

 lo que os ruego primo mio lo postrero que os rogaua
2 que despues que yo sea muerto y mi anima apartada
 tengays por madre a mi madre y de vos sea acompañada
4 consolalda de mi parte seruilda reuerencialda221. 

220 Op. cit., p. 144.
221 Cito por Cancionero general de la doctrina cristiana hecho por Juan López de Úbeda (1579, 1585, 1586), con una introduc-

ción bibliográfica por Antonio Rodríguez-Moñino, 2 tomos, Madrid, Sociedad de Bibliofilos Españoles, 1962-1964.
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Passemos agora para o segundo testemunho religioso do espólio Futscher Pereira, dado pelo romance 
“Barca Nova”, ou seja, “Barca Bela”, em -á, estudado já na tradição portuguesa pelo Prof. Costa Fontes222. 
Recuperando as origens do romance, é este apontado como o romance do “Conde Arnaldos” vertido ao 
divino, do qual, contudo, não se conhecem versões antigas, mas que será de origens certamente vetustas.

Na introdução manuscrita ao romance, Garrett afirma tê-lo recolhido na mesma quinta-feira santa dia 
de Abril de 1843 à cozinheira que estava a ensinar a filha, Maria Adelaide. Desta versão, o espólio 
contém dois testemunhos, um claramente em fase de rascunho, rejeitado por Garrett com um risco, e 
um segundo, mais definitivo, que guarda algumas variantes de pouca monta relativamente ao primeiro. 
Para efeitos de estudo, centrar-me-ei no rascunho, por corresponder a um grau inferior de intervenção 
autoral no texto. Reza assim o início da versão de Garrett:

 Quem quer ver a barca nova que se vai deitar ao mar?
2 São João é o marinheiro, os anjinhos a remar.
 Por bandeira as cinco chagas são o estandarte real,
4 dentro vai Nossa Senhora, agulha do marear.
 As três Marias à proa sentadas vão a cantar,
6 seus mantéus pela cabeça a carpir e a chorar.

Segue-se a descrição do quadro da Virgem na barca, com o Senhor morto nos braços, estando 
presentes José de Arimateia e Nicodemus, bem como a chegada ao Santo Sepulcro.

Na tradição portuguesa, este romance surge muitas vezes truncado, reduzido não raro aos dois ou 
quatro primeiros versos, e influenciado pela vulgata transmitida pelo Livro da Terceira Classe. Não 
obstante não ter encontrado, nas versões tradicionais portuguesas que manipulei, qualquer referência 
às três Marias, ou a Nicodemus, o que faz sugerir que a continuação da versão garrettiana assenta 
numa reelaboração sua, segundo informação disponibilizada pelo Prof. Costa Fontes no mencionado 
estudo, algumas versões de Segovia e Astúrias (Espanha) e do Chile conectam a cena da “Barca Bela” 
com uma narrativa da Paixão. Diz, então, Costa Fontes que 

La Pasión (in Asturias) goes on to narrate how the Virgin fainted upon hearing what was being 
done to her son, and how she and St. John followed a trail of blood to find him being crucified. Yet, 
note that La Pasión bears some resemblance to Barca Bela, for the Virgin travels on a boat whose 
oarsman also sings a song223.

Por seu turno, a versão de Garrett desenvolve no barco a cena bíblica do Senhor Morto, que é 
pictoricamente descrita. No entanto, a existência destas versões apontadas pelo Professor Costa Fontes 
parecem sugerir que a ligação entre a “Barca Bela” e a temática da Paixão pode não ser, como à primeira 
vista parece, um retoque apócrifo de Garrett, mas uma ocorrência registada na tradição oral moderna. 

Já, num plano oposto, o verso 3 do texto de Garrett apresenta uma insólita solução, que transforma 
subtilmente o verso segundo circula habitualmente na tradição oral. Nesta, frequentemente, faz-se 
referência à bandeira de Portugal , como nas seguintes versões:

na ponta do mastro leva a bandeira de Portugal (Pico, Açores)224

que linda bandeira leva, bandeira de Portugal (Madeira)225

arrearam-se as bandeiras, viva o rei de Portugal (Minho)226

O recurso metonímico às cinco chagas de Cristo deste verso garrettiano surge em substituição de “bandeira de 
Portugal”, uma variante de retórica claramente não tradicional. Mas, com efeito, o que mais salienta esta versão 
garrettiana é a negra tonalidade que perpassa, sem dúvida, pelo texto de Garrett – o amortalhar, o Santo Sepulcro, 
o carpir – que a tradição oral moderna portuguesa não reproduz, de todo. Garrett terá adaptado o motivo medieval 
da barca de Caronte como passagem para o outro mundo, que se encontra na tradição portuguesa do romance 
“Barca Bela” extremamente suavizado e mesmo substituído pelo motivo da perda de orientação no mar tal como 
se verifica numa versão da Ilha das Flores (Açores). Esta, que denota a conservação de tópicos da versão 
profana antiga, como as velas de seda e as aves, prossegue do seguinte modo após a abertura:

 Rema, rema, remador, que no mar vamos perdidos:
2 levamos as velas rotas e os mastros já são rendidos.

222 Manuel da Costa Fontes, “Barca Bela in the portuguese oral tradition”, Romance Philology, 37 (1983-1984), 
pp. 282-292.

223 Op. cit., p. 288.
224 Id., Romanceiro Português do Canadá, p. 213.
225 Op. cit. p. 215.
226 Teophilo Braga, Romanceiro Geral Portuguez, II, Romances de aventuras, historicos, lendarios e sacros, Lisboa, 

Manuel Gomes, 1907, pp. 498-499.
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 As velas eram de seda e não puderam abainar;
4 os mastros eram de pino e não quiseram avergar.
 Os peixes que andam no mar às bordas vieram escutar,
6 as aves que andam no céu aos mastros vieram pousar227.

Diz Garrett, na introdução manuscrita ao romance, quando aponta o dedo às evidentes relações com o romance 
vicentino “Barca dos Anjos”, que “há um sabor tão forte àquela devoção poética e apaixonada da meia idade, 
que não fica mínima dúvida de que nasceu [a “trova”] por esses tempos. Daí se viria traduzindo, pela tradição 
oral que a conservou, até ao presente estado em que se encontra.” É possível, pois, que a conexão entre este 
tema do barco com a Paixão de Cristo assente num modelo tradicional que, entretanto, terá desaparecido, ou 
quase, da tradição oral portuguesa, mas que Garrett pode ter encontrado ainda no século XIX.

E para terminar estas considerações acerca do romanceiro religioso garrettiano, arrisco algumas 
conclusões gerais decorrentes do que acabei de expor. 

1) Salta à vista que o trabalho em torno destes textos, deixados por Garrett em fases distintas de 
elaboração (3 religiosos, no total; 2 deles conservados no espólio), não difere, em termos de 
procedimento editorial, dos textos profanos que Garrett editou no Romanceiro. 

2) O romance intitulado “Fonte da Cruz” denota um grau de intervenção e de aperfeiçoamento significativos. 
A não ter sido considerado como definitivo pelo poeta, certamente não estaria muito longe. 

3) Dos três, o romance “Barca Nova” aparenta ser, pelo confronto com as versões tradicionais 
portuguesas, o que sofreu reelaborações mais profundas. Garrett incorporou-lhe toda uma retórica 
renovada, pintando uma cena da Paixão.

4) Por último, refira-se o texto “Santa Glória”, de longe o que melhor corresponderá a um modelo 
tradicional e que, creio, deverá ser relacionado com o intitulado “Fonte da Cruz”, a partir da análise 
que aqui empreendemos.
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ABSTRACT
The Punch and Judy show can trace its roots to the 16th-century Italian commedia dell’arte. The figure 
of Punch derives from the Neapolitan stock character of Pulcinella, which was Anglicized to Punchinello. 
Many regional variants of Pulcinella were developed as the character spread across Europe, first as 
a marionette, then as a glove-puppet. In Germany, Punch is called Kasperle or Kaspar while Judy is 
“Grete”. In the Netherlands he is Jan Klaassen (and Judy is Katrijn); in Denmark Mester Jackel; in Russia 
Petrushka; in Romania Vasilache; and in France he has been called Polichinelle since the mid-1600s. All 
this proves it multicultural oral element.

RESUMEN
Punch y Judy puede remontar sus raíces a la comedia dell’arte italiana del siglo 16. La figura de Punch 
deriva del personaje napolitano de Pulcinella, que fue anglizado como Polichinela. Muchas variantes 
regionales de Pulcinella se desarrollaron como personaje comun en la oralidad de Europa, primero 
como una marioneta, y luego como un guante de títeres. En Alemania, se llama Punch Kasperle 
o Kaspar, mientras que Judy es “Grete”. En los Países Bajos es Jan Klaassen (y es Judy Katrijn); 
en Dinamarca Mester Jackel; Petrushka en Rusia y en Rumania Vasilache, y en Francia se le ha 
llamado Polichinela desde mediados de 1600. Todo esto demuestra la importancia del elemento oral 
multicultural.

Introduction
Punch and Judy is a traditional, popular English puppet show featuring the characters of Punch and 
his wife Judy. The performance consists of a sequence of short scenes, each depicting an interaction 
between two characters, most typically the anarchic Punch and one other character. The show is 
traditionally performed by a single puppeteer, known since Victorian times as a “professor”.

The Punch and Judy show can trace its roots to the 16th-century Italian commedia dell’arte. The figure 
of Punch derives from the Neapolitan stock character of Pulcinella, which was Anglicized to Punchinello. 
He is a manifestation of the Lord of Misrule and Trickster figures of deep-rooted mythologies. Punch’s 
wife was originally “Joan”. 
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Presence in Britain 
May 9, 1662 - the date on which the figure who later became Mr Punch made his first recorded 
appearance in England - is traditionally reckoned as Punch’s UK birthday. The diarist Samuel Pepys 
observed a marionette show featuring an early version of the Punch character in Covent Garden in 
London. It was performed by an Italian puppet showman, Pietro Gimonde. Pepys described the event in 
his diary as “an Italian puppet play that is within the rails there, which is very pretty”.

In the British Punch and Judy show, Punch wears a jester’s motley and is a hunchback whose hooked 
nose almost meets his curved jutting chin. He carries a stick, as large as himself, which he freely uses 
upon all the other characters in the show. He speaks in a distinctive squawking voice, produced by a 
contrivance known as a swazzle or swatchel which the professor holds in his mouth, transmitting his 
gleeful cackle— “That’s the way to do it”. So important is Mr Punch’s signature sound that it is a matter of 
some controversy within Punch and Judy circles as to whether a “non-swizzle” show can be considered 
a true Punch and Judy Show. 

Development of the scheme 
Many regional variants of Pulcinella were developed as the character spread across Europe, first as 
a marionette, then as a glove-puppet. In Germany, Punch is called Kasperle or Kaspar while Judy is 
“Grete”. In the Netherlands he is Jan Klaassen (and Judy is Katrijn); in Denmark Mester Jackel; in Russia 
Petrushka; in Romania Vasilache; and in France he has been called Polichinelle since the mid-1600s. A 
specific version appeared in Lyon in the early 19th century under the name “Guignol”; it soon became a 
conservatory of Lyon popular language.

In the early 18th century, the marionette theatre starring Punch was at its height, showman Martin Powell 
attracting sizeable crowds at Covent Garden and Bath, Somerset. In 1721 a puppet theatre that would 
run for decades opened in Dublin. The cross-dressing actress Charlotte Charke ran the successful but 
short-lived Punch’s Theatre in the Old Tennis Court at St. James’s, Westminster, presenting adaptations 
of Shakespeare as well as plays by herself, her father Colley Cibber, and her friend Henry Fielding. 
Fielding eventually ran his own puppet theatre under the pseudonym Madame de la Nash to avoid the 
censorship concomitant with the theatre Licensing Act of 1737.

Punch was extremely popular in Paris, and, by the end of the 18th century, he was also playing in 
England’s American colonies, where even George Washington bought tickets for a show. However, 
marionette productions, presented in empty halls, the back rooms of taverns, or within large tents at 
England’s yearly agricultural events at Bartholomew Fair and Mayfair, were expensive and cumbersome 
to mount and transport.

In the latter half of the 18th century, marionette companies began to give way to glove-puppet shows, 
performed from within a narrow, lightweight booth by one puppeteer, usually with an assistant “bottler” to 
collect their earnings from a crowd the “bottler” had likewise been obliged to gather. These shows might 
travel through country towns or move from corner to corner along busy London streets, giving many 
performances in a single day.

The character of Punch adapted to the new format, going from a stringed comedian who might say 
outrageous things to a more aggressive glove-puppet who could do outrageous, and often violent, things, 
to the other wooden-headed members of his cast. About this time Punch’s wife went from “Joan” to “Judy”.

The mobile booth of the late 18th- and early 19th-century Punch and Judy glove-puppet show was 
originally covered in checked bed ticking or whatever inexpensive cloth might come to hand. Later 
Victorian booths, particularly those used for Christmas parties and other indoor performances, were 
gaudier affairs. In the 20th century, however, red-and-white striped puppet booths became iconic features 
on the beaches of many English seaside resorts; such striped cloth is the most common covering today, 
wherever the show might be performed.

Further evolution
A more substantial change came over time to the show’s target audience. Originally intended for adults, 
the show evolved into primarily a children’s entertainment in the late Victorian era. Ancient members of 
the show’s cast, like the devil and Punch’s mistress Pretty Polly, ceased to be included when they came 
to be seen as inappropriate for young audiences.

The Modern British performances of Punch and Judy are no longer exclusively the traditional seaside 
children’s entertainments they became in summer holiday resorts. They can now be seen at carnivals, 
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festivals, birthday parties, and other celebratory occasions. With Punch and Judy, the characters usually 
include their baby, a hungry crocodile, Joey the Clown, an officious policeman, and a prop string of 
sausages. The devil and the generic hangman Jack Ketch may still make their appearances but, if so, 
Punch will always get the better of them. The story changes, but some phrases remain the same for 
decades or even centuries: for example, Punch, after dispatching his foes each in turn, still squeaks his 
famous catchphrase “That’s the way to do it!”.

While censorious political correctness threatened Punch and Judy performances in the UK and other 
English speaking countries for a time, the show is having one of its cyclical recurrences and can now 
be seen not only in England, Wales, and Ireland, but also in Canada, the United States, Australia, New 
Zealand and South Africa.

Characters in the Plot
The characters in a Punch and Judy Show are not fixed as in a Shakespeare play. They are similar to 
the cast of a soap opera or a folk tale like Robin Hood. Whilst the principal characters must appear, the 
lesser characters are included at the discretion of the performer. New characters may be added as the 
tradition evolves, and older characters dropped.

The cast of a typical Punch and Judy show today will include:
• Mr. Punch 
• Judy 
• The Baby 
• The Policeman 
• Joey the Clown 
• The Crocodile 
• The Ghost 
• The Doctor 

Characters once regular but now occasional include:
• Toby the Dog 
• Hector the Horse 
• The Beadle 
• The Hangman
• Pretty Polly

Other characters included Boxers, Chinese Plate Spinners, topical figures, a trick puppet with an 
extending neck and a monkey. A live Dog Toby which sat on the play board and performed with some 
kind of puppets was once a regular featured novelty routine.

Conclusion
The tale of Punch and Judy varies from puppeteer to puppeteer and has changed over time, but the 
outline of early 19th-century shows is usually still recognizable. It typically involves Punch behaving 
outrageously, struggling with his wife Judy and the Baby, and then triumphing in a series of encounters 
with the forces of law and order (and often the supernatural).

REFERENCES
Baird, Bill. The Art of the Puppet. London: Ridge Press/MacMillan, 1965.
Collier, John Payne. Punch and Judy: A Short History with the Original Dialogue. London: Dover Books, 
2006.
Leach, Robert. The Punch & Judy Show: History, Tradition and Meaning. Atlanta: University of Georgia 
Press, 1985.
Speaight, George. Punch & Judy: A History. Glasgow: Plays, Inc. 1970.

Byrom, Michael. Punch and Judy: Its Origin and Evolution. London: DaSilva Puppet Books, 1988.





251 •

27
Sounds and voices of identity.
A project of digitalisation, cataloguing, 
study and diffusion of oral heritage

Sons e voces da identidade.
Proxecto de dixitalización, catalogación, 
estudo e difusión do patrimonio oral

María Xosé Fernández Cerviño – subdirectora do Museo do Pobo Galego
direccion@museodopobo.com

Concha Losada Vázquez – membro do Padroado do Museo do Pobo Galego
mconcepcion.losada@usc.es

ABSTRACT
The Institute of Studies of the Identities of the Museo do Pobo Galego (Galician folk museum) started 
up in 2007 the project “Sons e Voces da Identidade” (Sounds and Voices of Identity) as the first step 
towards the creation of an “Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade” (Archive of Identity Oral Heritage) 
www.apoi-mpg.org

• The APOI is a database of Galician immaterial heritage that is accessible on the Internet. It is a tool 
in construction and, as such, a wager for the future.

• The APOI has original recordings of traditional music and a great number of associated ethno 
cultural data which help to search and contextualise.

• The APOI is an adequate tool for the study, investigation and teaching of traditional Galician music 
and, even, for leisure.

• The APOI is a database of the Museo do Pobo Galego, but the copyright registry is loaned out by 
the authors who sign their work of compiling, digitalisation, transcription, investigation, etc. thus 
being publicly recognised as such and respected of their rights.

RESUMO
O patrimonio oral pode potenciar dous dos valores que lle asigna ao conxunto patrimonial o antropólogo 
norteamericano W.D. Lipe: o valor asociativo, na medida en que se conservan aspectos do imaxinario e os 
valores do grupo, e o valor informativo, en tanto que se converten en documentos aptos para a investigación 
histórica, antropolóxica ou artística, e tamén para a difusión cultural de maneira directa ou indirecta.

Malia o camiño andado por diversas institucións privadas e particulares, segue habendo en Galicia unha 
necesidade de reunir materiais en institucións públicas nas que se conserven as gravacións do noso 
patrimonio oral, debidamente ordenadas e clasificadas cuns criterios técnicos que permitan o acceso a 
investigadores, xestores e promotores culturais, artistas ou grupos neles interesados.

O Instituto de Estudos das Identidades do Museo do Pobo Galego puxo en marcha en 2007 o Proxecto 
Sons e Voces da Identidade como un primeiro paso para a creación do Arquivo de Patrimonio Oral 
da Identidade www.apoi-mpg.org

Para iniciar o proxecto contouse cunha abondosa “materia prima”, consistente nunhas 600 cintas 
magnetofónicas e casetes, recollidas directamente, ou baixo a súa dirección, por Xosé Luís Rivas e 
Baldomero Iglesias, profesores e cultivadores do folklore. Trátase de materiais, fundamentalmente 
cantares, romances e pezas musicais diversas, gravados nos últimos 35 anos de informantes da Galiza 
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rural. Tamén dispoñemos no fondo do Museo do Pobo Galego dunha colección de gravacións realizadas 
en 1994 como resultado do proxecto interactivo museo-escola “Recupera-la tradición oral”, no que 
participaron centros de A Coruña e Pontevedra, e dun amplo fondo de casetes con traballos de campo 
de alumnos da cátedra de Antropoloxía da Universidade de Santiago de Compostela. A este fondo 
incorporáronse tamén as gravacións de Xesús Mato, que están xa dixitalizadas e en proceso de edición.

Durante a primeira etapa do proxecto deuse prioridade ao tratamento dos rexistros musicais, traballo 
que se concreta en tres fases fundamentais:

1. Salvagarda dos materiais orixinais. Están dixitalizadas aproximadamente 700 horas de gravación, posto 
que unha pequena parte das cintas magnéticas máis antigas atopouse perdida de xeito irreversible.

2. Edición das gravacións. Ata o momento está editado aproximadamente o 40 por cento dos 
materiais dixitalizados. Este fase resulta laboriosa, posto que é necesario limpar as gravacións 
orixinais de parasitos e clasificalas en “cortes” claramente individualizados, para logo abordar a 
súa catalogación, transcrición e estudo.

3. Transcrición e análise etnomusicolóxica dos rexistros. Esta fase final, altamente especializada, deu 
até o momento como resultado a publicación na rede dunhas 170 pezas, se ben as preparadas 
para publicación son máis de 200.

Por outra parte, para complementar os materiais dispoñibles na rede, estase a indexar os cortes non 
publicados a fin de que sexan accesibles para os investigadores no servidor do Museo.

A seguinte etapa está xa en marcha coa elaboración dunha aplicación específica para os rexistros non 
musicais: traballos de campo en antropoloxía, entrevistas, historias de vida, literatura oral, etcétera.

Como consecuencia directa da creación en 2005 do Instituto de Estudos das Identidades como un 
órgano do Museo do Pobo Galego, en 2007 ponse en marcha o proxecto Sons e Voces da Identidade, 
co propósito de iniciar un labor sistemático de recuperación, dixitalización, catalogación, estudo e 
difusión do patrimonio oral, considerado como un conxunto privilexiado dentro do concepto máis amplo 
de patrimonio intanxible ou inmaterial228.

O Instituto de Estudos das Identidades é un órgano que, dentro da estrutura operativa do Museo do Pobo 
Galego, ten, entre outros fins, os de establecer e desenvolver liñas de investigación e de intervención 
sociocultural nos diferentes ámbitos que lle son propios ao Museo, con especial atención ao estudo 
interdisciplinar da identidade galega e da súa interrelación ou comparación con outras identidades. Para 
este propósito, a comisión de coordinación do IEI tivo presente que, no contexto do labor que realiza a 
institución, o patrimonio oral debe contribuír a potenciar dous dos valores que lle asigna ao conxunto 
patrimonial o antropólogo norteamericano W.D. Lipe: o valor asociativo, na medida en que se conservan 
aspectos do imaxinario e os valores do grupo, e o valor informativo, en tanto que se converten en 
documentos aptos para a investigación histórica, antropolóxica ou artística, e tamén para a difusión 
cultural de maneira directa ou indirecta.

Esta iniciativa non pretende de ningún modo ser pioneira. En Galicia diversas institucións públicas e 
privadas e mesmo particulares levan andado un bo anaco deste camiño, pero nunca é suficiente, o 
labor é inxente e segue habendo necesidade de reunir materiais en institucións públicas nas que se 
conserven as gravacións do noso patrimonio oral, debidamente ordenadas e clasificadas cuns criterios 
técnicos que permitan o acceso a investigadores, xestores e promotores culturais, artistas ou grupos 
neles interesados.

Unha circunstancia foi decisiva para o desenvolvemento inicial do proxecto Sons e Voces da Identidade: 
a coincidencia co interese de Xosé Luís Rivas e Baldomero Iglesias, mestres e cultivadores do folclore 
ben coñecidos como Mini e Mero, de preservar e poñer a disposición da comunidade a ampla colección 
de cintas magnetofónicas e casetes, recollidas persoalmente, ou baixo a súa dirección, ao longo de máis 
de trinta e cinco anos dedicados á compilación, investigación e difusión do noso patrimonio musical. 
Os intercambios e reflexións compartidas deron lugar á creación do Arquivo de Patrimonio Oral da 
Identidade www.apoi-mpg.org.

Aínda que a primeira e, até agora, principal achega de material é debida eles, o Museo do Pobo Galego 
dispoñía xa dunha colección de gravacións realizadas en 1994 como resultado do proxecto interactivo 
museo-escola “Recupera-la tradición oral”, no que participaron centros de A Coruña e Pontevedra, e dun 
amplo fondo de casetes con traballos de campo de alumnos da cátedra de Antropoloxía da Universidade 
de Santiago de Compostela, dirixidos polo prof. Marcial Gondar. A este fondo incorporouse logo, tamén 
por mediación de Mini e Mero, a colección de gravacións de Xesús Mato.

228 A este respecto, non está de máis remitir á convención da Unesco para a salvagarda do patrimonio cultural 
inmaterial. Para as cuestións relacionadas con esta materia ver o sitio http://www.unesco.org/culture/ich/
index.php?lg=es&pg=00001
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Durante a primeira etapa do proxecto deuse prioridade ao tratamento dos rexistros musicais, 
maioritariamente casetes, traballo que se concreta en tres fases fundamentais:

4. Salvagarda dos materiais orixinais. Están dixitalizadas aproximadamente 1.200 horas de 
gravación; no proceso, verificouse que unha pequena parte das cintas magnéticas máis antigas 
era irrecuperable e perdérase de xeito irreversible por mor da inestabilidade do soporte.

5. Edición das gravacións. Ata o momento está editado aproximadamente o 40 por cento dos 
materiais dixitalizados. Este fase resulta laboriosa, posto que é necesario limpar as gravacións 
orixinais de parasitos e clasificalas en “cortes” claramente individualizados, para logo abordar a 
súa catalogación, transcrición e estudo.

6. Transcrición e análise etnomusicolóxica dos rexistros. Esta fase, altamente especializada, deu até 
o momento como resultado a publicación na rede dunhas 170 pezas, se ben as preparadas para 
publicación, pendentes de completar a súa referenciación e indexación, son máis de 200.

Á par da dixitalización dos rexistros orixinais e a edición das gravacións, un capítulo imprescindible é a 
elaboración das fichas de datos etnográficos asociados á compilación e as características das pezas, 
información sen a cal o rexistro sonoro, por valioso que sexa, non resulta plenamente útil para os fins 
propostos. 

Un último paso previo, e non o menos importante, foi o deseño e elaboración dunha base de datos para 
dar acollida ás gravacións e dispoñelas para seren accesibles ao público, facendo posible, ademais, 
incorporar no sucesivo novas achegas. Sobre este punto volveremos no capítulo seguinte.

Que é o APOI e como funciona
• O APOI é unha base de datos de patrimonio inmaterial galego accesible na rede Internet. É unha 

ferramenta en construción e, como tal, unha aposta polo futuro.

• O APOI dispón de gravacións orixinais de música tradicional e gran número de datos etnoculturais 
asociados que permiten buscalas e contextualizalas.

• O APOI é unha ferramenta axeitada para o estudo, a investigación a docencia da nosa música 
tradicional e, mesmo, para o lecer.

• O APOI é unha base de datos do Museo do Pobo Galego, pero os rexistros que alberga son 
cedidos por autores que asinan os seus traballos de compilación, dixitalización, transcrición, 
investigación, etc. sendo publicamente recoñecidos como tales e respectados nos seus dereitos.

Salvagardar as gravacións orixinais feitas en casetes ou cintas magnéticas que, cuns trinta ou máis 
anos de antigüidade, comezaban a sufrir un proceso de deterioro que as levaba irremisiblemente á 
destrución, foi unha aportación fundamental do Instituto de Estudos das Identidades do Museo do 
Pobo Galego. Editar as gravacións nos novos soportes dixitais (DVD) poñía ademais estes rexistros a 
disposición do público para consultas dun modo reproducible e económico.

Pero isto non parecía bastante nunha sociedade que dispón de potentes sistemas de tratamento da información 
e, máis aínda, de medios de comunicación que permiten utilizar directamente esta información a distancia.

Partindo da convición de que os fenómenos culturais son altamente interdependentes e as súas 
manifestacións non poden, senón artificiosamente, subdividirse de modo estrito, e dado que dispoñemos 
dunha importante bagaxe de datos asociados aos rexistros consignados polos compiladores nos seus 
estudos de campo, consideramos que incorporar estes datos dun modo asociado e interrelacionado con 
eles podía supoñer unha enorme riqueza engadida e multiplicar as súas posibilidades de facelos útiles 
aos estudosos e á nosa cultura.

Optamos así por crear unha ampla base de datos que permitise albergar un gran número rexistros de 
interese etnográfico e cultural no sentido máis xeral, asociados ás gravacións musicais. Isto dá oportunidade 
aos usuarios de faceren estudos relacionais e, no seu caso, empregar criterios de busca non habituais.

Se ben o contido destes fondos é de natureza moi diversa (relatos, adiviñas, música, poesía ou baile), a 
sección coa que se inicia a base de datos é a musical. Ademais dos propios documentos audiovisuais, 
pódese consultar a información de carácter tanto musicolóxico como lingüístico ou etnográfico 
relacionada con eles, pensando en servir as necesidades dun amplo abano de usuarios.

Naturalmente, sabemos a priori que non poderemos dispoñer de todos os datos para todos os rexistros 
musicais e que certos campos quedarán baleiros. En moitos casos eses datos perdéronse sen poderen 
ser recuperados e teremos que asumilo. Pero dispoñer das entradas oportunas non está de mais. 
Nalgúns casos, os datos que hoxe faltan nos estudos de campo poderían aínda completarse ou 
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investigarse especificamente, abrindo novas vías de traballo con estudos retrospectivos. Por outra parte, 
a posibilidade de incorporar estas variables instará e formará os novos investigadores en pescudalas, 
promovendo campañas actualizadas, máis completas e rigorosas para o futuro.

O noso modelo principal á hora de deseñar o proxecto foron os arquivos de música tradicional do Instituto 
de Musicoloxía da Academia Húngara das Ciencias, e as bases de datos que ofrece a súa páxina 
web –principalmente a do arquivo Bartók229–. O contacto facilitouno Sergio de la Ossa, que completou 
no Instituto de Budapest a súa formación en etnomusicoloxía. Sobre esta base, o APOI incorpora gran 
número de adaptacións debido principalmente ás diferentes características dos fondos que o sustentan e 
aos obxectivos multidisciplinares aos que está orientado. Ende ben, tivemos oportunidade de contar coa 
inestimable colaboración de dúas investigadoras membros do Instituto, as etnomusicólogas Mária Domokos 
e Olga Szalay. O seu asesoramento en todo o proceso de deseño e construción do APOI, a súa experiencia 
e criterio profesional, fixeron que puideramos avanzar en meses sobre a base do seu traballo de moitos 
anos e foron, e continúan a ser en cada novo problema que xorde, unha sólida garantía de calidade.

A relación directa co Instituto fixo posible que tiveramos ocasión de acceder, non só aos criterios de 
busca que a base de datos en rede nos ofrece, senón a todos os criterios de indexación dos seus 
arquivos de base que, naturalmente, recollen moitos máis aspectos que poderían ser accesibles aos 
investigadores.

Procedemos, entón a adaptar e transformar os criterios para a situación e características do noso país e 
os nosos datos, organizando as entradas ao redor de seis bloques de interese principais:

 – os datos de identificación e rexistro da peza,

 – a propia peza musical e as súas características,

 – o traballo de campo no que se obtivo,

 – as características técnicas do rexistro de son,

 – o labor de transcrición,

 – o estudo teórico da peza.

Algúns dos datos derivan directamente da propia peza recollida e o seu soporte, outros foron 
primariamente recollidos no traballo de compilación e outros son necesariamente resultado do estudo 
e elaboración polos especialistas que traballaron sobre o rexistro orixinal e que, en todo caso, quedan 
perfectamente reflectidos como autores xunto ás súas contribucións.

As propias pezas ou gravacións recollidas son as entradas básicas ao redor das que xira o arquivo. Os 
datos de identificación e características da peza fan inequívoca a súa selección con calquera criterio e 
coidamos non só as identificacións das que actualmente posuímos senón a posibilidade de identificar co 
mesmo tipo de índice as que puideran chegar no futuro (esperamos que moi numerosas e de diferentes 
características e soportes).

Os datos do traballo de campo no que se recolleu resultan esenciais para proceder a unha busca e a 
interrelación coas demais variables. Establecemos as entradas necesarias para incorporar:

 – os datos do interprete, autor, informante... Como a propia peza, son datos primarios do proceso de 
recollida. Resultan fundamentais, aínda que non sempre quedan ben recollidos nas compilacións. 
Trátase, non tanto dos nomes coma dos caracteres dos informantes que poden ser esenciais para 
a contextualización da peza: idade, sexo, oficio, biografía, entorno sociocultural do intérprete...

 – as coordenadas xeográficas e temporais da recollida deberían quedar sempre reflectidas no 
traballo de compilación e resultan ser, ademais, dous dos principais criterios de busca que, nun 
momento ou outro, utiliza a inmensa maioría dos usuarios do arquivo.

 – o entorno de uso pode ser un dato de moito interese para a busca e a contextualización da peza. 
Ás veces pode quedar claramente identificado no momento da recollida e ser un dato primario da 
compilación (exemplo, un canto de berce que se usa con ocasión de durmir os nenos), pero en 
ocasións resulta complexo facer esta atribución e debe ser considerado un dato secundario ou 
de estudo no que tanto o compilador coma os especialistas musicais, lingüísticos ou etnógrafos 
teñen moito que dicir.

Os datos do compilador van asociados inequivocamente a estes traballos de recollida e aseguran a 
autoría e o recoñecemento do rexistro na data na que se fixo a achega. Asemade dotan o arquivo de 
referencias para o labor dos novos investigadores e estudosos. O APOI consigna a lista de autores 

229 Institute for Musicology of the Hungarian Academy of Sciences. Director: Dr. Tibor TALLIAN. Táncsics M. 
u. 7. H-1014 Budapest, Hungría. http://www.zti.hu/default.htm E-mail: info@zti.hu
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da recollida –compiladores– no correspondente despregable como criterio esencial de busca e o seu 
curriculum vitae como recoñecemento especial aos verdadeiros autores do traballo básico do arquivo, 
aqueles que localizan e gardan os fondos.

Xa desde a idea orixinal de completar a salvagarda dos rexistros musicais do proxecto Sons e Voces 
da Identidade fíxose fincapé en dotalos das correspondentes transcricións no momento de incorporalos 
ao arquivo. A día de hoxe dispoñemos de transcricións dunha parte dos arquivos procesados, que 
son a totalidade das pezas que están incorporadas na base de datos en rede do APOI. A transcrición 
de música e letra e a caracterización e estudo musical de cada peza incorpora un importante valor 
engadido ao arquivo e, en ultimo termo, é a que fai posible a indexación e busca con criterios musicais. 

Este labor, complexo e especializado, impón un ritmo un tanto lento, proporcional á dedicación de 
recursos humanos cualificados, que demora a posta a disposición de cada nova entrada do arquivo. Pero 
optamos decididamente por ela e pensamos que facelo así mantén os estándares de calidade que nos 
propuxemos nun principio. Até o momento, Sergio de la Ossa fíxose cargo da totalidade das transcricións 
de música e, no seu caso letra, dos arquivos do APOI, e das catalogacións e caracterizacións musicais 
que as acompañan.

Sendo as gravacións orixinais o material de partida para o traballo elaborado posterior, consideramos 
esencial facer constar explicitamente entre os datos do arquivo o tipo de soporte que se manexara na 
recollida orixinal e o intervalo temporal transcorrido. Do mesmo modo, constan os procedementos de 
dixitalización a que foi sometido, a nova denominación do arquivo master dixitalizado que queda no 
Museo, a do soporte orixinal (que por veces resulta deteriorado ou mesmo se destrúe, pese ao coidado 
na manipulación tendente á súa dixitalización) e os comentarios que os técnicos de son teñan a ben 
facer sobre o curso e resultados do delicado proceso. Tamén nesta fase o traballo debe ser respaldado 
polo profesional que o realiza, e así se fai constar para cada peza.

A delimitación e corte dos sectores procedentes da gravación continua orixinal que pasarán a ser 
pezas independentes no arquivo son, en todos os casos, dirixidas polo propio compilador, sen que isto 
supoñan que os sectores non seleccionados se retiren das gravacións dixitais master que quedan no 
Museo por se se presentara a necesidade de revisalas ou utilizalas máis adiante. 

Por fin, decidimos incorporar tamén entradas para referenciar outros traballos teóricos ou documentos 
que poidamos coñecer con relación a unha peza. Non parece doado que fóra das especificacións de 
estudo musical ou lingüístico que están xa incorporadas nas correspondentes entradas, poidan atoparse 
moitos estudos en relación cunha peza concreta, pero caso de se daren quedarían consignados.

Ante a expectativa de que, efectivamente, poidamos incorporar no sucesivo outros traballos teóricos 
en relación co noso patrimonio musical, pero relativos ao conxunto ou a un subconxunto das 
pezas referenciadas, optamos pola alternativa de vincular estes elementos ao web do arquivo nun 
apartado xeral de publicacións, anexo ás buscas que, a modo de publicación periódica en rede, sexa 
complementario ao APOI.

En todo momento tentamos que o web fose intuitivo, sinxelo de deseño e de doada utilización. Os informáticos 
e creativos da empresa AmaroukStudio fixeron e fan aínda un traballo moi centrado nesta premisa.

O corazón do APOI está no epígrafe ARQUIVO. Cando prememos nel vemos que se nos ofrecen as 
posibilidades de Busca sinxela, Busca avanzada e Guías e exemplos. Se prememos na busca sinxela 
atopamos as casillas nas que seleccionar os criterios de busca mais habituais: informante, compilador, 
data, lugar de recollida, título ou primeira liña de texto, instrumentación... Vemos as fichas de informante, 
compilador, partitura, ficha da peza coas súas pestañas de datos musicais, datos da compilación, 
transcrición, dixitalización e outros. Escoitamos a peza e, premendo nos lugares correspondentes, 
vemos a ficha completa e a partitura.

A busca avanzada permite atopar rexistros desde criterios máis elaborados e dá acceso a todo o conxunto 
de datos asociados a cada rexistro. En principio, podemos buscar atendendo a criterios agrupados en 
musicais ou asociados segundo a nosa preferencia. Dentro deles dispoñemos de moitas posibilidades 
de introdución de criterios, e nun futuro inmediato serán aínda máis. En todo caso, sexan cales sexan 
os que empreguemos para a busca, os resultados que obtemos son aquí máis completos. Vemos unha 
listaxe de todos os datos de que dispoñemos, podemos ordenalos e personalizalos segundo o noso 
interese, movendo os epígrafes, e incluso podemos ver as fichas de texto completo da peza (transferible 
a outros arquivos), currículo do dixitalizador e transcritor da peza e, no seu caso, as referencias doutros 
estudos asociados.

Estas fichas de saída, como todos os elementos de arquivo, están en proceso permanente de revisión 
coa intención de perfeccionar a súa accesibilidade e usabilidade, e esperamos que pronto sexan 
completadas con traballos específicos de formalización dos aspectos lingüistico-literarios e outros nos 
que se require a colaboración dos correspondentes expertos.
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Chegados a este punto, resultaba evidente a necesidade de incorporar ao web do APOI un apartado de 
axudas, guías e recursos para a utilización de cada unha das ferramentas. Sergio de la Ossa encargouse 
de elaboralas para servir de apoio a cada usuario no día a día e para, en todo caso, facer explícitos os 
criterios utilizados no arquivo para a catalogación e indexación das características musicais. 

Onde está o APOI e como se pode acceder?
Sendo o APOI unha iniciativa do Instituto de Estudos das Identidades do Museo do Pobo Galego, 
albergar o sitio de acceso virtual ao arquivo no propio portal web do Museo semellou ter todo o sentido, 
máxime cando a sede física do arquivo está na sede da institución e a tramitación administrativa, 
custodia e conservación dos seus fondos lle corresponde. O acceso ao portal do Museo é libre e gratuíto 
e o acceso ao sitio www.apoi-mpg.org tamén.

Para garantir a publicidade dos datos do arquivo sen renunciar a protexer a súa autoría adherimos 
o noso web ao sistema de protección da propiedade intelectual Creative Commons. Este rexistro 
garante a publicidade e libre uso persoal dos datos ofrecidos no web sempre que se cite a referencia 
da procedencia, mentres que non permite o uso comercial nin a obtención de ganancias sen permiso 
expreso do propietario do arquivo.

Sen afectar para nada o libre acceso do público aos fondos do arquivo, dentro do sitio de acceso virtual 
estableceuse unha porta de acceso restrinxido para colaboradores acreditados (aquelas persoas que xa 
figuren no arquivo como autores de compilacións, dixitalizacións, transcricións ou estudos) que permita 
unha comunicación directa e fluída coa sede do arquivo e os seus responsables para realizar novas 
achegas, rexistrar datos, consultar estado de traballos en fase de realización, etc.

Os usuarios rexistrados poden, por selo, non só escoitar as gravacións senón baixar os arquivos aos 
seus ordenadores persoais.

En todo caso, as gravacións e datos orixinais do arquivo pódense consultar directamente no Museo do 
Pobo Galego, onde son custodiadas e conservadas.

O futuro inmediato do proxecto
Como queda dito, a parte dos fondos propios do Museo do Pobo Galego as doazóns e materiais de 
que dispón ao presente o APOI son fundamentalmente os arquivos de Mini e Mero e o de Xesús Mato. 
Estas grandes aportacións son xa unha realidade, e sabemos que outras están á espera de que lles 
deamos o empurrón definitivo. Isto lévanos á necesidade de achegar novos patrocinios que fagan 
posible incrementar os recursos humanos que interveñen no proceso.

Por outra parte, para complementar os materiais dispoñibles na rede, estase a indexar os cortes non 
publicados a fin de que sexan accesibles para os investigadores no servidor do Museo. Entendemos, en 
efecto, que xunto ás pezas ou elementos máis atractivos para a escoita e a reprodución, as gravacións 
conteñen unha grande riqueza cultural que merece ser pescudada e servirá, sen dúbida, como base 
para estudos de moi diversa índole.

Afondando nesta liña de investigación, unha nova etapa de desenvolvemento do proxecto Sons e Voces 
da Identidade está xa en marcha: trabállase arestora na elaboración dunha aplicación específica para 
os rexistros non musicais: traballos de campo en antropoloxía, entrevistas, historias de vida, literatura 
oral, etcétera.

Simultaneamente, o propio Museo vai realizando un labor propio de recollida, centrado principalmente 
no rexistro en vídeo de danzas e cerimonias asociadas a determinadas manifestacións festivas.

Mencións de responsabilidade e agradecementos
Non queda máis que dar conta dos agradecementos, moi especiais a todos os que fisicamente se 
responsabilizan dos traballos no APOI, o revisan, o manteñen e terman del a cada paso. Son a alma do 
APOI e sen eles, realmente, non tería sido posible chegar até aquí.

Aínda que algúns xa quedan amentados neste texto, non está de máis deixar constancia da relación 
completa: Carlos García Martínez e Xosé Manuel González Reboredo, director e coordinador 
respectivamente do Instituto de Estudos das Identidades; Sergio de la Ossa, etnomusicólogo; César 
Martínez, Paco Cerdeira e Manolo Varela, músicos e técnicos de son; Iván Valladares e Domingo 
Rodríguez, informáticos de AmaroukStudio; e, por fin, Felipe Seoane e Xosé Ramón Varela, socios do 
Museo do Pobo Galego e asesores desinteresados en materia de informática. Quen subscribimos esta 
comunicación somos tamén parte do equipo, e aquí non facemos máis que poñer voz ao traballo colectivo.
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Tamén é de rigor dar fe das entidades que apoian o proxecto. Até o momento os patrocinadores son 
a Xunta de Galicia, as Deputacións de A Coruña e Lugo e as Fundacións Caixa Galicia e Caixanova. 
Tamén contamos con recursos asignados pola Fundación Antonio Fraguas Fraguas e mais con fondos 
da Unión Europea a través do Plan Avanza.

Queda de manifesto que o APOI non é propiedade do Museo do Pobo Galego, é un proxecto ao que 
contribúen moitas persoas e entidades e, sobre todo, está feito pensando en quen o use, os visitantes 
que queremos que sexan máis cada día. Para escoitar a nosa música, para estudala, para cantala e 
tocala, para traballar con ela e para gozar con ela. As visitas son o noso obxectivo e a nosa recompensa.

Como síntese ou colofón do que viñemos aquí vos comunicar, permitídenos concluír cunha cita de 
Mero, nunha súa intervención que tivo lugar o 1 de decembro de 2007 no Museo do Pobo Galego no 
acto de presentación pública do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade:

... para o que recollemos durante tantos anos, hai que esixir rigor (non podería ser doutro xeito en 
honor aos tantos informantes –moitos xa desaparecidos, pero que seguen sendo parte de nós– e á 
nosa palabra dada). Debe quedar sempre claro que “esta esencia nosa” debe ser empregada por 
cantos queiran saber e coñecer, aprender de primeira man,... pero sempre desde o digno tratamento 
que merece e tomando as referencias que todos os informantes aporten. (...) Eu sei que este traballo 
é unha emparza: sen non se fai entre todos –aportando a ilusión de todos–, sempre quedará coxo 
o traballo resultante. E non será máis que unha suma de parcialidades230.

230 B. Iglesias Dobarrio. Prognosticar o pasado, ese é o noso reto. Adra, 3, 2008, 95-99.
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ABSTRACT
In Europe, over the past few decades, there has been an increase in initiatives to rehabilitate the so-
called ‘cultural landscapes’, i.e. landscapes that constitute the result of a well marked human action on 
a given territory.

Thus, heritage parks are emerging throughout Europe, focusing on several themes according to the 
characteristics of the location: industrial, agrarian, fluvial, warlike, railway etc. By creating a new concept 
–joining territorial projects and management–heritage parks have been recognized as an appropriate 
format to aggregate resources, services and educational, leisure, and tourist routes.

Essentially communicative spaces, heritage parks are conceived to tell one or more stories associated 
with a geographical scope. Heritage parks attract visitors, investments, and, most importantly, reinforce 
the self-esteem of local communities.

This presentation is centred on the debate about cultural landscapes highlighting some ways of 
approaching their rehabilitation. As a contribution for the discussion on the importance of heritage parks, 
a framework for selecting and gathering oral traditions is proposed and designed according to territorial 
project instruments. 

As a case study, we present the Mondego River Heritage Park (MRHP), a territorial project focused on 
the most important river in the centre of Portugal. The MRHP is based on scientific studies of successful 
heritage park experiments worldwide. As a particular feature, MRHP introduces:

 – a special attention paid to intangible heritage 

 – an integrated use of multimedia, video, and informational and communications technologies for the 
visitor interface and for selecting and gathering oral traditions.

This research arises from a preliminary hypothesis that the river is a powerful cultural matrix that 
defines and shapes the identity of the territory. A second hypothesis and definitive one, is that this 
territorial identity is a productive identity, which will be revealed by working marks of activities: 
agrarian (agriculture and cattle breeding), industrial (wool transformation factories), commercial (river 
navigation) and domestic services (washer-women) that took place along the river banks and in 
surrounding areas. In order to understand the significance of these activities for local communities, to 
realize how they appear, grow and fall down, MRHP is producing a collection of oral traditions. Along 
its 258 km course, from the spring in the mountains and to the river mouth in the Atlantic Ocean, 
more than fifty people selected because of their connection with old activities were interviewed. 
Video support was used for recording the interviews. Informants were asked to explain how they did 
things in the past, to re-tell stories they used to tell, and to sing songs they used to sing. Interviews 
were compiles and recorded in two ways: recorded in an inventory and filmed for a documentary. 
The inventory enables the preservation and valuing of traditions, while also opening possibilities to 
patrimonial interpretation and education. The documentary demonstrates the particular ethnographic 
experience of the director and shows how tradition can become the basis for contemporary artistic 
expressions.
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In this article both inventory and film will be discussed in terms of the benefits they bring to a multilevel 
reading of cultural landscape changes. 

Conclusions emphasize the role of oral sources in the construction of a new and dynamic map of the river 
area; a map structured by several heritage routes as a result of the reinterpretation of the historical narrative. 

Keywords: cultural landscapes, heritages parks, intangible heritage, oral traditions, ethnographic videos.

1. The research
This paper is centred around the debate on cultural landscapes and highlights some ways of approaching 
their rehabilitation. 

As the case study, we present the Mondego River Heritage Park (MRHP), a territorial project based 
on scientific studies of successful heritage park experiments worldwide. As a particular feature, MRHP 
introduces:

• a special attention to cultural landscape interpretation and, therefore, to landscapes transformation 
and intangible heritage;

• an integrated use of multimedia video and informational and communications technologies for 
selecting and gathering oral traditions and for the visitors interface.

The research arises from a preliminary hypothesis of river persistence which asserts that the river is a 
powerful geographic and cultural matrix, a kind of genetic centre which explains and synthesizes the 
identity of the territory.

A second hypothesis, and the definitive one, is that this territorial identity is a productive identity that is 
revealed through the landscape marks of working activities: agrarian (agriculture and cattle breeding), 
industrial (wool transformation factories), commercial (river navigation) and domestic services (washer-
women) that have taken place along the river banks and in surrounding areas (Seco, 1965). To realize 
the significance of these activities for local communities, to realize how they appear, grow and fall down, 
a collection of the oral traditions was produced (Martins, 1940). In order to understand the impacts and 
transformations of a landscape, a multidisciplinary interpretation work has also been developed.

2. The MRHP project
The creation of the Mondego River Heritage Park is proposed: a design/project and territorial management 
that extends along the river area between Porto da Raiva (Penacova) and the river mouth – in Figueira 
da Foz, a total length of almost 80 kms. This region covers 28 405 km2 and has 2 570 002 inhabitants 
(CCDRC, 2000). The MRHP encompasses 281, 93 km2.

Fig. 1: The Mondego River 
Heritage Park Project (MRHP).
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The MRHP is based upon a contemporary vision of the concept of heritage. This assumes the involvement 
of the local bodies and population and the adoption of the concept of cultural landscape, created by the 
nature-culture binomial. This concept is based on the early definition of North-American geographer 
and professor Carl Sauer in his book The Morphology of Landscape (1925). This project, thus, studies 
the result of human action on the territory. As Sauer putted it, “The cultural landscape is fashioned out 
of a natural landscape by a cultural group. The culture is the agent, the natural area is the medium, the 
cultural landscape the result”(Sauer, 1925: 309-310).

Using successful experiences in Europe and the USA (Sabaté, 2004), we defend the use of appropriate 
tools to regenerate decadent territories, what provides justification for using heritage as the guideline of 
the project, and support the heritage park image as a resource, services, touristic and pedagogical paths 
aggregator.

The systematization of patrimonial resources and the first sketch of itineraries confirm, on one hand, 
the persistence of the river, as an aggregator of people and activities, and as a vertebral axis of the 
landscape. This heritage park maintains a structure anchored in the physical support of the river, in its 
winding path, and in the strong cultural and social connections with the riverside populations. 

On the other hand, the existence of a womb gave identity to this territory when it suited the ancient 
activities and it still marks, in its indelible form, the contemporary territorial, physical, social, economical 
and cultural perspective. This creative identity is the connecting thread of the narrative that the project 
intends to rescue and to re-interpret.

The selective stocktaking of resources, the discerning distribution of centers of interpretation and modal 
interfaces, themes of historical narrative of the area of the park and of its limits, allowed rehearsing, 
with positive results, the methodology followed in the management of territories loaded with patrimonial 
values (Lista, 2001; Shuster, 2004). This methodology uses a design pattern based on the syntaxes of 
North-American architect and professor Kevin Lynch, presented in his famous book The image of the 
city (Lynch, 1960).

The construction of a new dynamic and structured map of Mondego, able to harmonize nature, culture, 
tourism and sustainable development, confirmed the potentiality of heritage park as a flexible and useful 
instrument, supporting arguments in favor of its replication in different territories. This map, helped, in 
the field, by the introduction of information and communication technologies in the visitor’s interface will 
provide a more exciting experience for tourist. (Ryan, 1998)

Our intent is to analyze the relationship between the local communities and Mondego river which is 
considered a central element in the geographic, social, and cultural context in which PPM operates. 
This analysis is based on a series of interviews with members of the local communities recorded in an 
audiovisual format (Monteiro, 2008).

By applying an anthropological interpretation to these recordings, it was possible to trace a historical, 
social, cultural, and economical memory of the local population concerning the ways it has related to 
the river and the way the river has always been present in the structuring of their modes of living. The 
narratives and the memories of social groups about the Mondego river confirm its economic, ritual, 
symbolic and social importance and its centrality in forming local identities, both individual and collective. 
Therefore, the relationship established with the river is, in Cohen’s (1985) words ‘a way of thinking, 
feeling and believing. 

The Mondego river, as a place of work, socialization and commercial exchanges constitutes a symbolic 
element for the local population while also being the central element in the local economy. Mondego 
has been a meeting point for various riversides communities and a place of interaction and exchange of 
various kinds of goods, services and products.

The Mondego river, from the mountains where it originates to its mouth has constituted a scenario for 
the most diverse social, familiar, affective and symbolic networks as well as various labouring activities. 
“(…) In the old days the river was a densely populated borough, always with plenty of people231”. Washer-
women, farmers, bargees, millers, craftsmen, shepherds and fishermen co-existed in space and time, 
and represented the social portion of the cultural landscape of Mondego. 

Despite the fact that the Mondego river is associated with the hardship of a daily work most people 
refer to it with a smile on their faces. The stories of the daily routines as narrated by two female workers 
from the rice field, who were also washerwomen, are not exceptional: “in those days we would go to the 
river to wash the clothes (…) to wash them directly in the river (…) we would stay there the whole day 
washing”. The women used the act of being interviewed to recollect together and to help one another to 

231 All the quotations cited in this text constitute the testimony of local communities and have been extracted 
from the audiovisual register “Mondego – A Liquid Software”.
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complete the narratives they were (re)producing, because as the other informant states “we are old…we 
lose our memories, we don’t remember many things”. 

One of the washer-women narrates the story of how the territories were disputed and how the specific 
geographical lines of spaces were delineated: “Sometimes, we were quarrelling with each other, because 
each of us had its own space by the river to spread and dry the laundry (…). Each one was the lady of a piece 
of space (…) but sometimes, the one that would come first would spread her laundry occupying a bit of space 
of the other and the other that came would immediately start “and me, when am I going to dry my laundry?”.

Labour relationships generated many different dynamics with the cities of Coimbra and Figueira da Foz, 
creating everyday routines marked by the circulation of people and goods: “On Mondays we would go 
to Coimbra, in the ox cart that we would pay for. We would spend the whole day there returning clean 
laundry to our clients and in the evening we would come back with dirty laundry. ”

Therefore, everyday life was marked by the necessity of mobility in order to exchange commercial 
goods and services; it was the river that made this movement possible. One of the bargees tells us 
how interaction between populations of different localities was established through these commercial 
exchanges. Wood and coal, but primarily salt and broom shrub were the products of the biggest 
commercial value. Another bargee comments on the diversity of the commercial exchanges set up on the 
river: “the barges would go to Coimbra with wood, with lime, with broom shrub (…) they would transport 
all this to the city, to Coimbra and to Figueira da Foz (…) they would bring from Raiva, Coiço and they 
would go loaded down the river till Figueira da Foz”. 

Therefore, we are not talking about communities isolated from the urban centres and closed within 
themselves. The river did not form a frontier between ‘here’ and ‘there’, between ‘the world outside’ and 
the community. On the contrary, it was the river that in many cases created the link between urban and 
rural communities. In this way, mobility was constant and the exchange and circulation of goods and 
services was done in a pendulum movement between petty, mainly urban, bourgeoisie that consumed 
the goods and services, and the working class, producing and selling the goods. 

All those activities were dependent on climatic conditions and followed a rhythm adjusted to the changing 
seasons: “Where it was raining heavily, we could not go… It was infuriating, but the wind had an incredible 
force, it would carry off everything; the broom shrub would get completely soaked and we could not go 
there with it like this. They didn’t want it all wet and dripping water (…)” says one of the bargees. In 
the same way, the work of washerwomen was not easy during the rainy days. “ (…) there were days, 
in winter, we would finish spreading the washed laundry and it would start raining and we had to pick 
everything once again; it wasn’t just a little bit of clothes, it was loads of clothes, sometimes I would raise 
my hands to head… I was alone and all I wanted was to run away-”

The river, is, therefore, a central place of work of the feminine gender (washerwomen, craftswomen, 
farmers or rice field female workers). However, men also worked there relating now the adversities they 
had to face: “ (…) in Figueira, a barge would become stuck in the river’s mud and when we would go to 
take it out (…) sometimes we would go with it down. ”

Fishermen, shepherds and bargees, these were the activities predominantly associated with the 
masculine universe; however, there were also women who performed these tasks. We could mention a 
case of a female farmer who, apart from working the field, helped her husband with the barge.

The severity of rice fieldwork called for some creativity in clothing. However, in spite of relative efficacy 
of the improvised clothes, there was really not much comfort: “All the work was done in the water and it 
was a deep water (…) The mud leeches would stick to us (…) we would wear stockings as high as our 
groin (…) also on our arms, but still, they would stick to us…and I was afraid.”

Neither the harshness of the work nor the difficulties of those days are recalled with sorrow or bitterness: 
“It was a sad but gay life.” On the contrary, as a local inhabitant and a story teller explains, the Mondego 
river was “a way towards the sacred” and “the way towards the eternity”, showing how the dimensions of 
the sacred and profane has been mixed in this context. It is necessary to stress the religious character of 
the population and the fact that proverbs such as “it’s the faith that saves and not the paddle of a barge”, 
charged with strong symbolic components, are still vivid among the population. The periods of droughts, 
inevitably conditioned by the climate and considered critical moments for labour activities, constituted 
the moments of the greatest religious expression. As one of the informants tells us: “there was a very 
prolonged and serious drought and people walked from here, from the church to the fields, everybody in 
a procession, all praying for God to send rain for the soil, otherwise we would have nothing!” 

Apart from activities related to work, the management of time and space also permitted moments of 
sociability. The river was thus the space of leisure, where the social and familiar relations were cemented: 
“(…) we would go there in Summer to make a fish soup (…) and have a bath”. As we are told by another 
inhabitant, the river was crossed bare foot, from one bank to another, in the absence of a husband and 
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when patience was gone. The river was a space for socialization for boys and girls. The moments of 
sociability were easily intertwined within the period of hard work. “When we were picking the olives it was 
such a gay time… everybody was singing… Some in one bank the other from the other” or, as narrated 
by another informant, “we would come together, play and it was a beautiful life.” These are the memories 
of the times when “the boys would come together and throw the weeds on girls, it was such fun for them 
(…) it was the same as saying that the girls didn’t know how to hoe.”

In the same way, the songs and the dances that accompanied the long days of work are recorded with 
content as to shoe off the tiredness of the body and the harshness of the work: “We would spend the 
whole day singing … in the rice, in the water … when we were hoeing the potatoes or to reap the wheat 
(…) we were always singing, from dawn until night when we were coming back … on the roads we were 
singing and dancing”. 

With the passage of time and due to the disappearance of this mode of life and work, many of the songs 
have been forgotten. “I know many … but they just don’t want to come to me”. From what the informants 
are able to bring to mind, they sang the beauty of the river, friendship and love affairs, the feasts, the work 
and the pride of belonging, as the lyrics of one the songs says “to a very little village where the youth 
reigns”. Another type of songs were “the songs of rice” sang during the hard work on the rice fields. They 
were sung in a group, in a ring, in times when work left little time for leisure but not for peer socializing: 
“we were working and singing (…) we would not stop, we were always working”. Moreover, the songs 
and the dances also accompanied the short periods of rest: “On Sundays, we would make a ring and 
sang out of spite with each other…but it was all a very long time ago.”

These are the stories of life, biographic portraits, individual but shared by the collective, inscribed in 
space and it the ways of organizing and living it. This process of symbolic incorporation of the past into 
the present reveals how the groups affirms and represent themselves having an important impact on the 
formation of the sentiment of belonging to ‘a place’ strengthening the affective links with a territory and 
promoting the self-esteem of the local populations. 

It should be stressed that the river was the fundamental space for learning in the life of the majority of 
the population. In fact, the school was not perceived as a central space for learning. “Here, there is no 
school, the school is this one! I’m giving you the school that has been given to me!” - these were the 
words that one of the informants used to hear from her father. As a consequence, the process of learning 
the life by the river has marked, in an unique way, people lives and their individual histories.. As one of 
the informants states: “The river, I know it, I can explain it, all my life was there. As to the rest …”

The memories of the past portrait ways of living very different from the present ones. The fertility of the 
fields, the strength to work and the youthfulness are associated with the past. Opinions such as: “these 
were beautiful times …” or “nothing of this is left today” are recurring and sharply contrast with the opinions 
about the present: “today the river is not good” or “the Mondego river was much more beautiful than it’s 
today”. Moreover, the social interactions are recalled and contrast with the present time. Let us consider 
the following testimony: “in the old days people would talk to everybody …today some ladies pass by and 
they don’t even say «good morning» … sometimes I even don’t know them”. Parallel to many physical 
alternation that the river and the surrounding areas have been subjected to during the past decades, the 
population does not use the river in the same manner and attributes it a different significance. 

It doesn’t mean that that the land is not cultivated and the clothes are not washed in the river any more. 
On the contrary, these activities are still visible. However, in the past, they characterized in a much more 
effective way the social and cultural ambience of this territory and were considered defining characteristic 
of each person. As we have already shown, the association of the past time to the time of “poverty”, 
“misery”, and “hunger”, although still present, does not constitute the principal connotation that the river 
has left on to people. The memories that the inhabitants still recall are proudly share are of the Mondego 
river that assumes the role of the principal aggregator of identity. The river is the most frequently recalled 
element which has conferred meaning to the collective and individual life of populations. 

We have registered some of the meanings and social functions that the Mondego river has played in 
the collective and individual life of the populations. We have also shown how the river has structured the 
narratives and the memories of the population, influencing, at the same time, everyday life and labor, 
economic, social and leisure activities. However, many more registers are to be collected. 

We often refer to the cultural patrimony, and especially to the intangible patrimony with a vague sentiment 
of endangerment in relation to the capacities of the reproduction and transmition to young generation 
as an object that a particular social group values and which constitutes an object of care and protection 
(Durand, 2004). To include the memory and the orality, as well as their symbolic and social functions into 
patrimonial values seems to be fundamental in order to halt that tendency and to revitalize the patrimony.

Basing on this principle, the goal and the importance of PPM is two-fold. PPM is important for the 
local populations as it offers an opportunity to revitalize the socio-economic life and to construct spaces 
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dedicated to the conservation of memory where the traditional values, based on the memory of the 
past, would be safeguarded. For the visitors, it offers the possibility to learn about the past realities in a 
constructive and well informed way. Therefore, the presence of historical, social and cultural elements 
has a fundamental importance in the evaluation of the local patrimony and should be taken into account 
in the delineation of future actions and strategies.  

As a conclusion, we annex the text written by the director of the film Mondego Software Líquido Tiago 
Pereira. The movie documents the process of the ethnographic collection of data that has been used in 
this article. It has been produced by APD-PPM, Associação de Projecto e Desenvolvimento do Parque 
Patrimonial do Mondego in collaboration with Escola Superior de Edeucação de Coimbra and the 
courses in Turismo and Animação Socio-Cultural. 

3.Tiago Pereira – film director
I make films because I like people, I like to know what do they do, what they have done, I am curious 
by nature, I like when they sing badly and when they laugh. I do not sanctify the elderly, I treat people 
equally…I want to make films about those who live in the city and not only about ‘our people’ and oral 
traditions. I want to tell stories about the future and I want to talk about the molecules of water that 
preserve wisdom and knowledge… I want to see the rivers as liquid software, full of stories and people… 
The future will be to drink a movie in a glass of wine; for the time being, my present is the Mondego river, 
full of narratives… The rivers belong to the people but they are much more than that…because of all 
these reasons, I have decided to change the title of my film about the Mondego river from ‘The river of 
the people’ to ‘Mondego-Liquid Software’. 

The MHRP (The Mondego River Heritage Park) invited me to make this film. During a month and a half, 
we looked for old movies, photographs, documents. We visited more than 20 localities and interviewed 
more than 50 people. We climbed the mountains (serra) and we visited the saltpans in Figueira da Foz. We 
managed to get hold of João Madeira’s movies with the images of rice fields and the Mondego 40 years 
ago. We obtained support from Coimbra Superior School of Education of (ESEC) but most of the support 
that had been promised did not come. The movie’s considerable budget was cut in half. With an immense 
effort of the producer: APD-PPM, Asssociação de Projecto e Desenvolvimento do Parque Patrimonial do 
Mondego, and the Director a short sample was produced. As for us, the software was full of bugs… 

But we managed to produce an 8 minute sample, a sketch about the history of a river made of people 
that worked and lived there for many years: Mondego - Software Liquido.

The so-called literacy of the memory is the process of raising awareness for the recollection and 
preservation of the immaterial patrimony. This is as important as learning how to learn. When we finally 
managed to exchange memories, as we exchange letters, we could be sure that we know who we are 
and our creativity will be much enhanced. 

My enthusiasm for the collection of the immaterial patrimony was born in the North of Portugal, in Trás-
os-Montes, the Mirandês Plateau. When we get to know Avelina, or Beatriz, or Adélia, or Domingos 
Afonso and the people of the village of Vale de Algoso everything changes, when we understand that 
people live a tough, difficult life but they sing, laugh, they are happy and they become very pleased when 
we listen to them, when we show our interest and concern; we feel overwhelmed by the humanity of this 
process. The truth is, and this is a very sad truth, lived by Miguel Novoa or Gonçalo Mota that have been 
living in the village for a very long time, is that the youngsters don’t like the donkeys or the songs, what 
they like is football, motorcycles, and tunning; and when they go the city they are ashamed to say from 
where they have come from. With a very few exceptions the old like the rurality, the donkeys, the songs 
and the countryside. They know a lot but they are disappearing. And as far as I’m concerned, it’s not 
the question of purism, radicalism, or nationalism. It is not because I’m Portuguese or born in Trás-os-
Montes, it’s because I’m a human being. 

As for the interview; the video is not about stealing somebody’s soul. What I’m trying is not to forget. I 
think that if we don’t know who we are, we are not happy. For us to know who we, are it’s important to 
know where we came from, and like it or not, this is our people/nation. The popular Surrealism exists, it 
does not need Breton.

Alan Lomax argued an obvious relationship between the social structure and the pattern of musical 
expression. In his own words, “[…] the models of coordination and cooperation in singing, mirror and 
support the key patterns of everyday co-action, tradition by tradition, so that, in this way, art and social 
life are closely linked” (Lomax 1977: 119) For examples, on the Trás-os-Montes Plateau, life is still lived 
according to its very old, secluded, archaic and pastoral ways. A bag pipe, though it does exists in other 
parts of the country, fulfils a very particular function here, it accompanies morning songs, processions 
and pauliteiros. In order to understand those places, we need to listen to the musical performances that 
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are produced here, sometimes old and native, sometimes a mix of many musical traditions. Some of 
these musical productions are in danger of extinction due to the exodus to hidden, isolate places, or due 
to globalization imposed by the media, that little by little is spreading its tentacles throughout the whole 
planet. But what is there to lose? According to a musicologist Domingos Morais (1977), a community 
identity also has a sonorous dimension, which is deeply ingrained and transmitted from generation to 
generation. He underlines that most oral forms are in danger of extinction because the contemporary 
world uses language in a different way. He states “the emergence of the radio created a new form and 
norm of social insertion and created a new status’, which resulted in the homogenization of different ways 
of speaking. Some varieties of language, ways of speaking are disappearing and with them so is our 
cultural identity. This is so, because the cultural patrimony also has to do with sensorial and emotional 
patrimony. 

The making of the present film started on the 8th of 2008. Up to date the following informants have been 
interviewed: 

Junta de Freguesia da Almedina: 

• D. Belmira – a washerwoman (Ribeira de Frades); 
• D. Conceição Alves – used to work on the fields and helped her Husband at the barge(Santa 

Clara); 
• Sr. Fernando Reis (Ninito) – told stories related to the river 
• Figueira da Foz (Salinas):
• Sr. Manuel de Oliveira – worked in an orchard
• Sr. Olípio – owner of salt exploitation he had inherited from his father 
• (Meas)
• D. Maria da Encarnação Lopes – worked in rice fields
• D. Guilhermina – worked in rice fields
• Ereira
• Sr. José Couto – fisherman
• Caneiro
• Sr. Reis – a bargeman
• D. Nazaré Reis – a washer-woman
• D. Iva – a washer-woman
• Rebordosa
• Sr. Nelson – a bargeman
• Sr. Maximino Padilha de Oliveira – a barge owner 
• Ferradosa
• Sr. Júlio dos Santos Diniz (Ti Júlio Miáu) – Carefete
• Ponte de Penacova
• Sr. Alípio Pinéu – an owner of a barge
• Sr. Jaime Ferreira – a fisherman
• Sr. Américo – a miller (had inherited the mill from his father)
• D. Maria da Lé – a washer-woman
• D. Beatriz Jesus de Almeida – A washer-woman 
• Pereira do Campo
• Grupo de Gaiteiros “Os Amigos” de Arzila 
• D. Maria da Conceição – a washer-woman
• D. Carmo Loureiro Medina – a washer-woman
• Santo Varão
• D. Ascensão – a washer-woman
• D. Adelaide – a washer-woman
• D. Maria de Lurdes – a washer-woman
• Ceira
• Recriação da Barrela 
• Rancho Folclórico de Ceira 
• D. Preciosa – a washer-woman
• Sr. António (Boiça) – a miller; his son takes care of the mill (plays the violin at Rancho de Ceira) 

Carregal do Sal (Ponte de Correlos)
• D. Maria Arlinda de Jesus e Sr. Manuel Pinto da Silva – a couple that lived close to the river and 

worked the fields
• Coimbra
• Dr. Lousã Henriques
• Tentúgal
• Sr. José Craveiro – a story teller
• Arzila
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• Sr. José Torres – constructs barges; farmer and fisherman
• D. Maria dos Santos Oliveira (Agante) – an artisan; works in the rice fields
• D. Maria dos Santos Oliveira – an artisan; works in the rice fields
• D. Conceição Oliveira – an artisan; works in the rice fields
• D. Joaquina Lourenço – an artisan; works in the rice fields
• Caldas de Felgueira
• Sr. Raul Fernandes Lopes – his parents lived at the old Quinta da Barca
• Felgueira Antiga
• D. Rosa e D. Lurdes das Dores (mother and a daughter) – fieldworkers
• Maçainha
• Sr. Franscisco João – an owner of a blanker factory
• Sr. José Pires Pereira – an owner of a wool factory
• Fernão Joanes
• Ti Zé Camilo – Pastor
• D. Teresa da Fonseca Bico – worked in the fields and had a herd of sheep (Prima do Ti Zé)
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