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Benvidos aun novo número da revista Dorna,… 
e xa van oito.

Nesta viaxe e xa metidos no outono, a revista 
fai unha incursión na nosa riquísima toponimia, 
pero dun xeito diriamos científico-democrático, 
contando para ilo coa colaboración dos propios 
lectores que así poderán participar no Nomenclátor 
do noso concello.

Hai dous textos literarios con temas dispares 
inda que nalgún punto converxentes: o lamentable 
estado dalgunhas zonas da illa e a vellez humana 
cando é invadida por unha enfermidade cruel.

A parte ensaística está cuberta por dous 
interesantes contidos: a madeira nos instrumentos 
musicais e a globalización, este último realizado 
por dúas xovencísimas colaboradoras.

E tamén hai dornas*…Temos a honra de contar 
cunha fermosa colaboración do gran Staffan 
Mörling sobre un estudo comparativo da dorna 
galega con outras embarcacións escandinavas.

Unha colaboradora habitual e boa cronista, 
Helena Domínguez, escribe sobre médicos doutros 
tempos e a realización de curtas na Arousa.

Ista é Dorna no outono do 2007, que vos guste e 
que abra as portas a máis novas.

* Nun próximo número un alumno da escola, 
Luis da Fonte, escribirá sobre o novo pau da 
lancha xeiteira “Nova Marina”.
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contos destes días
O verán chegou e pasou. Veñen novos días con tranquilidades, menos ruidos, menos horas de luz. 
Das figueiras penduran figos, comeza a estar presente a mosca peghañenta, os sprais anti-picaduras 
de mosquitos. Ó caniño de verdura, plantada en Agosto, xa se lle comeza a ver o xeito de repolo. 
Agradécense os paseos, correr, andar en bici, pasear o can, sen tanto coche e con este doce tempiño.

Algunhas novas que nos enfrían e silencian a todos, ou que deberían marcar un hito e replantexarnos 
moitas cousas.

Chega tempo de aliviarse da presenza de multitude, do ritmo rápido para a xente das cociñas 
e bares, dos continuos atascos para quen ten que rodar a estrada para traballar, da parada de 
carteis, dípticos e novas nos xornais sobre a menestra de festas de verán daquí, dalí, dalá. Nenos 
que retornan ó colexio, outros, indo e vindo á vendima. Novas xeracións de moscas molestas 
instálanse en Outubro. 

Aparecen mandarinas, laranxas novas. Queda inda algún mosquito disposto a picar. Por non chover, 
neste verán de San Martiño, retrásanse as setas. O sairmos da casa, xa collemos a chaqueta ou un 
xersei fino. En breve virán as castañas.

Caen as follas, marchan definitivos, ata outra campaña, visitantes, turistas, familiares, amigos. 
Descansamos do alboroto, dos fogos de artificio que estouran pola bisbarra adiante, e xa se oen 
paxaros piar. Todo se torna máis manso, as praias descansan e ofrecen fermosas poses de foto,  nos 
atardeceres o sol é engulido nun mar de calma,  cunha resolución de cores, sete mil veces máis 
alta que a do mellor televisor.

Nacen frases, historias condimentadas con cousas dos días recentes e xa calados, mergullados en 
nubes de invención.

Na praza céntrica dun pobo do lado do mar, é Sábado. Varios bancos son ocupados por 
veciños próximos con ocupacións lonxanas.
Hai unha ristra de mobiliario co seu perfecto estado de pintura branca. Outros, por  contra, 
exhiben tatoos de cores combinados con pintadas egocentristas e drogodependentes. Co 
soliño do mediodía os bancos póñense a falar.

contos destes días

6º
—  …
—   E vistedes?. Abriron un chiringo no faro.
—  Un restaurante!
—  Sí, dixeron que esta ben, e a idea parece 
boa!. Alí que non hai nada!.
—  Bueno  esta  aquelo  que  dende  ó  mar 
parece Carabanchel ou Alcalá-meco!
—  Tamén, xa podían tapar un pouco aquel 
cristo!.
—  O malo de ir até alí e que o camiño está 
a  gravilla.  Podían  botarlle  unha  capa  de 
piche e vía.
—  Sí,  e ancho bastante que logo pasache  
xente  polo  lado  e  tes  que  parar!.E  facer 
aparcamentos,  que  logo  non  hai  onde 

deixar o coche!. Mira aquí onde tiven que 
aparcar o meu!.
—  Eso  e  deixar  o  coche  na  rúa,  non 
aparcarlo!.
—  O coche é necesario, para  ir daquí para 
alá, e si non hai sitio, chimpoo donde sexa!.
—  Bueno  eu  fastidiei  un  palier  do  meu 
andando  de  “rallie”,  polas  pistas  da 
Roncuda.  Xa  podían  asfaltar  todo.  Así 
veríase todo, que incluso ahora, hai xente 
que non chega ós sitios e non teríamos que 
baixar do coche para nada.
—  Anda vai saca-lo teu dalí, que tes aquel 
á pitarte!.
—  Desde  logo, hai  cada un!. Non pode  ir 
á volta?.
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1º
—  …
—   Sí, foi unha caña o do Sábado pasado, 
Chota.
—   Sí, vaia finde. Mira por aí ven o outro. 
Pillou  tal merda  que non  se  enterou  de 
nada.
—  Xa che digo, tio.
—  Non me digas, esta habémola de repetir 
moitas veces!
(Para unha scooter bruscamente, xustiño 
antes  dos  bancos.  O  Fil  dálle  a  volta  á 
chave, e queda enriba dela.)
—  Boas bestas perdidas do mundo!
—  Olá “Bella-durmiente”
(Risas).
—  Non se te veu o pelo en toda a semana!. 
Estivestes en apuros ou que?
—  Unha historia!. E hoxe pola noite que? 
Armamos outra, non?
—  Sí  xa  falei  con  Lauren  e  Bea  e  eles 
subirán ás once.
—  E  dixeron  que  hai  que  levar  algho, 
que non se pode andar sempre de moca. 
Hoxe tócanos a comprar a “munisión”. E 
ti haber se deixas algho para os demais 
que últimamente…
—  Mira  o  “pringado”  este,  que  me  di. 
Espabila que antas tras Eva, e total pasa 
de ti, e logho vaslle arrear a tres papeleiras 
e  varios  contenedores.  (Risas.  Alguén 
prende un pitillo).
—  Cala  ti, papán do carallo!, que pillas, 
non dis nada e logho flipas ti soiño, e así 
te saen esas pintadas e eses macacos máis 
feos ca ti. Ou vaslle dar candela ós pinos 
novos que plantaron ó longo da praia.
—  Mira,  vai  dar  unha  volta  por  aí!.  E 
vai  coller  o  resto  dos  parafusos  que 
non  roubaches  do  paseo,  ou  as  cadeas. 
Chalado!.

—  Calade un pouco mantas!. Oe, vichedes 
o buga que se pillou o irmán do Toño?.
—  Sí tio, flipas!
—  A min xa me levou!, que flipada! Mola 
a dios!. Ten un motorazo que sae fostiado, 
e púxolle un equipo que peta…, que peta 
a dios “y a su madre”.
—  A saber o que lle custou!
—  Habíanllo de reghalar!, non te amola!
—  Dixéronme que  anda  con moito  ollo, 
pois  ten  medo  de  que,  como  lle  fixo 
unha boa a Dinqui, llo vaia raiar e poñer 
“presioso”.
—  Son  eu  a  él,  e  espero  tranquilo.  O 
Dinque o que ten e ghanas de cheiralas, 
coma sempre!. Son eu, e métolle un par 
delas,  que  se  acorda  de  súa  nai,  e  que 
lle  fagha  algho  ó  coche  me  mo  pagha 
enteiriño!
—  “Quieto  fiera!”,  que  ti  sempre  falas 
pola boca!.
—  Pero ti que cres!, que eu ando coa túa 
paxarada?.
(Soa un teléfono)
—  Mira como corro!
—  Tios eu abro, chámanme para comer.
—  Sí,  eu  tamén  marcho.  Vemonos  pola 
tarde, que nos toca ir de tenda!
—  Eu quedei con Eva!
—  Ti es un papaost… Fai o que queiras, 
pero  xa  me  podes  pasar  pelas,  que  da 
última eu puxen a túa parte e  inda non 
a cheirín!.
-Vale!. Antes das catro lévochas.
—  Veña, chao.

9º
- …
- Ei!!, estabades aí!.
- Por aquí dende fai bo cacho!.
- Xa sabedes que onte chegou Carme?. 
- Dis que trae o mozo!.
-  Pois  a  ver  se  lle  vale,  porque  o  ano 
pasado a min agobioume toda, estar a oir, 
que si o traballo patatín, que si a hipoteca 
tatatá.
- Que animal es!.
- Animal!. Animal sí!, pero aturáa ti, ou o 
mozo!. Non sei para que marchou!.
- Foise buscar  traballo, que aquí do seu 
non tiña!.
- Sí, traballo e agobios , e hipotecas!...

- E mozo!
- E mozo! (Risas).
- Eu marcho, que teño cousas que facer.
- Vaia barullo teñen aí montado con tanto 
pitido. Veña, imos daí, que eu inda teño 
que pasar pola de Lola.
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Poderíamos continuar con máis pandillas, pero chegou a hora de ir comer.

NOTA: hai pouca presenza feminina nestas conversas, pero sendo Sábado e a estas 
horas… elas andan coa casa, a comida, a praza, os nenos, o mercado…  Hai cousas que 
non cambian!

12º
—  …
—  Disque  nesta  última  marea  non 
tomaron moita cousa!. 
—  Por  noroeste non se colle nada!
—  E que había que pechar, e xa hai ben 
de tempo!
—  Pechar, pechar!. Antes non se pechaba 
nunca, e sempre daba!.
—  Sí, pero o de ahora non é o de antes.
—  Así  é  que  hai  que  recurrir  a  outras 
cousas, poñer chiringos, campings, pisos, 
bandeiras azuis…
—  Anda cala xa!. Pisos e bandeiras azuis. 
Todos  verdes  a  especular  para  despois 
non ver máis que cocharróns comprados 
cos cartos das ventas, pisos que estarán 
baleiros,    vistas,  terras    e  paisaxe 
estragadas.  En  canto  o  das  bandeiras, 
sempre  foron  excluíntes.  Onde  se  pon 
unha    bandeira  sempre  queda  xente  ou 
cousas fóra!.
—  Pero quen queda fóra?.
—  Pois…,  pois  os  cans!  que  con  tanta 
“pijería” ahora non poden ir á praia.
—  Mira ti!. Poise eu estou máis tranquilo 
sen o teu can na praia.
—  E eu, sen as túas colillas na area!. Sen 
os coches dándote un baño de polvo, que 
total por moito trapo azul, seguen a estar. 
E algúns chicando camións para recheo!.
—  Ti sabías que denunciaron ó Concello, 
por botar un camión de area para reparar 
o camiño que se levou a riada, e que ós 
artistas non  lles  debeu pasar nada,  pois 
alá continúan!. Outro quen tivo brilante 
idea de  facer, bendito cerre que  rompeu 
o camiño!.
—  Costas, Portos e a nai que os fixo e unha 
casa de p… Aí o que colle a poltrona debe 
esquecerse de moitas cousas!. En cambio 
para permitirlle os iatiños que nos collan 
as navallas do  illote do Cangrexo e que 
nos,  non  poidamos  ir  senón  mercamos 
un barquiño ou  lanchiña desas… Vaiche 
boa!. Xa podían limitalo ás dornas a vela, 
así alomenos colaborarían co patrimonio 
cultural!.
—  Buscachelos!.

—  O peirao sen aghrandar, que  boa falta 
fai!.  Un  varadeiro  que  non  existe,  e  é 
que  inda  quedan  porcalláns  que  pintan 
o barco onde  lle  peta!.E  a última  e que 
andan a negociar co noso patrimonio, e 
ahora podes ir tomar uns pinchos ó faro.
—  Bueno eu eso non o vexo tan mal!.
—  Non  o!.  Pouco  faltará  para  que  o 
ovispado  negocie  coa  nosa  igrexa  e 
poñan  un  salón  de  bodas  –  que  estes 
cando fan negocios, fanos ben bos, e se 
fai falla, aplican subasta, para aumantar 
dividendos!.  Que  casos  non  nos  faltan!. 
Logo pídenlle ó pobo para a campá, pero 
non perden metro!.
—  Ben mirado, non é mala idea esa que 
tivestes, así xa se podería facer  casamento 
e banquete!. Os casados polo civil teríano 
un pouco peor!. Bueno terían os sitios de 
sempre!.
—  Anda  cala!...  xa  postos    nos  muiños 
poden poñer sucursais de Mc Donals ou 
fast-food deses!.
—  Ti cando te pos!, mira que esaxeras!
—  Esaxeraréi, pero a min non me gusta, e 
o das bandeirolas tampouco!. Urbanizan 
unha praia que era preciosa e total segue 
habendo  coches  e  demais  ciscos  enriba 
case da mallante…
—  Pasea  a  xente,  póñenlle  bancos  e 
arboliños…
—  A xente xa paseaba, e as árbores alghún 
malandro  xa  se    ocupo  de  tronzalas.  O 
único  bo  son  as  boias,  que  polo menos 
non entran as lanchas e motos acuáticas, 
co chulo de turno, a toda pastilla e a ras. 
—  Temos carril bici!
—  Sí, haber se continúa, pero polo centro!. 
E  sen perigo de que  te maten, que aquí 
ándase a todo meter!.
—  Que tarde é, veña imos comer!.
—  Mira que circo teñen aí montado, aquí 
sempre igual un aparca onde lle peta!.
—  Abandona o coche!
—  Bueno, eso, abandona o coche!.
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Os botes salvavidas deste barco de carga e pasaxe, que facía 
a ruta entre algunhas das Féroe, non eran do habitual tipo in-
glés de bances estreitos e fondo entre plano e redondo. Ao 
contrario eran de deseño autóctono. Nótase como as táboas 
da quilla forman unha sección en V dende a proa ata a popa.

Foto Staffan Mörling, 1965.

Lars Fredrick staFFan MörLing

 
Graduado en 1963 en Antropoloxía 

na Universidade de Lund, Suecia. 
Visitou ao ano seguinte as Illas Faeroe, 

consideradas reducto da cultura 
tradicional escandinava. Curioso por 

saber como se desenvolvía a vida nunha 
illa atlántica parecida ás Faeroe, pero no 

ámbito da cultura española, estableceuse 
na Illa de Ons a finais de 1964. 

Deste xeito tan espartano é como se 
presenta Staffan Mörling no seu último 

libro A illa de Ons, unha cultura, unha 
identidade. Libro que nos pasea por 

Ons roubándonos a vista con fotografías 
feitas entre 1964 e 1972 que hoxe cobran 

unha dimensión especial. Unha mostra 
excepcional, dixo Xosé Neira Vilas. 

Pero o gran traballo de Mörling foi o 
estudio das embarcacións tradicionais 

galegas. Dous títulos de referencia son 
As embarcacións tradicionais de Galicia 

de 1989 e Lanchas e dornas de 2005. 
Diversas revistas e museos internacionais, 

como o Museo Marítimo de Carolina 
del Norte (Estados Unidos), fixeron 

comentarios e recensións gabando este 
último libro, editado dous anos antes en 

lingua inglesa.

Leva moitos anos residindo en Bueu, na 
praia Robaleira, pero naceu en 1936 en 

Karlstad (Suecia). 
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da
quilla

 Unha pequena visión comparativa da obra viva da dorna
         de



As táboas de par da quilla e as táboas da 
quilla – a observación da sentina que es-
tas forman no medio do fondo da dorna 

e a reminiscencia da moi parecida construción 
da columna vertebral das embarcacións típicas 
das Illas Féroe – foi o punto de partida da miña 
investigación sobre as embarcacións tradicio-
nais galegas. Empezando coas numerosas dor-
nas polbeiras na praia de Curro da Illa de Ons, a 
finais de 1964, fixen descricións, tomei medidas 
e confeccionei planos. Á volta do mesmo tipo 
de traballo de toma de datos na costa cántabra, 
nas Rías Altas e en Fisterra descubrín fascinado 
os distintos tipos de dornas da Ría de Arousa. 
Algunha dorna moi grande en Corrubedo e 
Aguiño, un impresionante número de dornas de 
tamaño mediano e pequeno en Castiñeiras, dor-
nas medianas e pequenas en Ribeira, dornas de 
proa lanzada en Palmeira, dornas de tope para 
pescar con xeitos procedentes de Escarabote e 
Cambados e as dornas máis grandes que xamais 
vin – antigas Mecas do Grove. Todas, pero todas 
todas, as de tope, ó igual cás de calime repetían a 
mesma construción da espiña dorsal. A saber, as 
primeiras táboas – estreitas – estaban cravadas 
ós lados da quilla. A estas seguíanas as segundas 
táboas que abrían algo máis e eran máis anchas. 

En conxunto formaban esa carlinga que fai a 
quilla da dorna calar máis profundo cá dunha 
lancha, buceta ou bote. Fai á dorna cinguir o 
vento mellor. Este risco construtivo era – e segue 
sendo – para min a esencia da dorna.

Chegou o momento da verdade, da comproba-
ción de se a obra viva da dorna se parecía tanto 
á da embarcación féroesa como eu cría lembrar. 
En xullo de 1965 deixei a miña base na illa de 
Ons, para dirixirme unha vez máis ó arquipélago 
de dezaoito illas baixo a fría luz ártica. Ó princi-
pio resultou un chasco, que non puido ser peor. 
Recomendáranme visitar o carpinteiro de ribei-
ra da localidade de Eidi (pronúnciase óyi) na 
illa de Eysturoy (pronuncia: éstroy). A embarca-
ción colocada diante do taller non tiña táboas 
de par da quilla nin de quilla. O bo bátasmidur, 
que é como en lingua féroesa se di carpintei-
ro de ribeira, explicoume que a embarcación 
en cuestión era de tipo noruegués e que el non 
tiña nese momento ningunha embarcación pro-
piamente féroesa para ensinarme. Mencionou 
que ó construír se valía de patróns. Cambiei de 
zona de obxectivo e dirixinme á pequena pero 
historicamente célebre illa de Skúvoy, unha vez 
residencia do xefe viquingo Sígmund Bréstisson, 

As táboas da quilla da FRÚGVIN vistas dende o 
exterior. Compárese a imaxe coa foto da obra 
viva dunha dorna, en Mörling, “As embarcacións 
tradicionais de Galicia”, páxina 51.

Foto Staffan Mörling, 1965.
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polo romanticismo decimonónico considera-
do o heroe nacional das Féroe.

No peirao estaban, en terra, as embarcacións 
de Skúvoy. Todas compostas de anchos banzos 
montados a calime e todas construídas para 
responder ó esforzo sobre a estrutura exerci-
do polo motor intraborda montado na pana 
do medio. A presencia do motor dera lugar a 
unha modificación da construción primitiva 
a consecuencia dun accidente ocorrido nos 
anos 30, cando o motor fixo que se abrise unha 
embarcación das antigas e varias persoas afo-
gasen. Os que eu vía eran cascos modernos to-
dos, que a min non me servían na miña busca 
de tecnoloxía comparable coa dorna. Todos... 
Non! A primeira vista non me dera conta, pero 
máis atrás detectei unha embarcación cuxas 
liñas me fixeron latexar o corazón. Era de só 
seis banzos por banda e de francobordo baixo 
no medio. O dono informoume que se chama-
ba FRÜGVIN, nome que se pronuncia frígvin e 
significa señorita. Construíuse no ano 1914. Era 
a clásica embarcación féroesa na versión de 
antes da motorización. Con non pouca emo-
ción contemplei o interior de Frúgvin. Non 
tiña táboas de par da quilla, pero as táboas da 
quilla eran bastante anchas e abrían o xusto 
como para formar unha sentina moi pareci-
da á da dorna. Nese momento lembreime de 
José Fraga en Castiñeiras, de Manuel Fraga de 
Ameixida e de Moncho do Cabodeiro. Eles 

eran parte dunha longa sucesión de carpintei-
ros de ribeira da Ría de Arousa que dotaban 
á dorna dun espiñazo da mesma construción 
que o bátasmidur feroés lle dera a FRÚGVIN.

O que se pode dicir, con case total seguridade, 
da dorna é que non lle debe a súa particular 
sección da obra viva á construción naval dos 
romanos. En 1931, dúas galeras de luxo, unha 
vez mandadas construír polo emperador Ca-
lígula (anos 37-41), foron rescatadas do lago 
Nemi en Italia. Destruíronas os alemáns en 
1944, pero os minuciosamente delineados pla-
nos amosan que os cascos estaban construí-
dos a tope e que o plan enlazaba coa quilla 
sen o V, que na dorna forman as táboas de par 
da quilla e as da quilla. A mesma obra de Gui-
do Ucelli sobre as galeras do Nemi dá conta 
de outra nave romana, encontrada no sitio do 
County Hall de Londres. Tamén neste caso se 
trata dun casco de tope, cuxo fondo plano in-
corpora a quilla sen táboas de par da quilla 
nin nada polo estilo.

As táboas da quilla e dúas ou tres máis, ser-
vindo a mesma función de aumentar o calado 
e impedir á embarcación abater, desenvolvé-
ronas as naves escandinavas a partir dos anos 
800. A evolución pódese estudar nos barcos de 
Óseberg, de Gókstad e de Túne, conservados 
no museo de Vikingaskeppshallen de Oslo. O 
barco de Óseberg apenas ten as que en Ga-

O interior da embarcación féroesa FRÚGVIN. Vese 
claramente como as táboas da quilla forman unha 
sentina do mesmo tipo que ten a dorna.

Foto Staffan Mörling, 1965.

O interior da embarcación féroesa FRÚGVIN. 
Vese claramente como as táboas da quilla forman 
unha sentina do mesmo tipo que ten a dorna..

Foto Staffan Mörling, 1965.
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licia chamamos táboas da quilla, pero trátase 
neste caso dunha suntuosa embarcación para 
fins de representación, se cadra pensada prin-
cipalmente para as augas de río ou lacustres. O 
barco de Gókstad, por outra banda, é máis tardío 
e puramente funcional. Catro táboas por cada 
lado da quilla forman unha substancial sentina, 
que aumenta ben o calado. Gókstad é unha em-
barcación para o mar. Os máis interesantes son 
os restos do barco de Túne. Túne data dos anos 
900 e, mentres Óseberg e Gókstad se exhiben en 
versión reconstruída, Túne contémplase tal cal 
estaba no momento no que os arqueólogos o 
atoparon. As súas varengas de ramas curvas de 
carballo fan ver como os varios pares de táboas 
máis próximas á quilla formaran unha escarpa-
da sección de V.

Pódese concluír que a sentina en V era un de-
talle significativo do barco viquingo para a na-
vegación en alta mar. Por iso é polo que pasou 
a formar parte esencial das embarcacións das 
Illas Féroe.

E a dorna viquinga, que? Á pregunta dirixida á 
mesa do moderador no primeiro Encontro de 
Embarcacións Tradicionais Ribeira 1993, os da 
mesa contestamos que formular as cousas así 
era simplificalas moito. Pero, como se despren-
de do estudo de Egidio Padín na Revista Gene-
ral de Marina de 1945 no que o autor chama a 
atención sobre as semellanzas estruturais entre 
a nave nórdica medieval e a dorna, ese mozo de 
ribeira tiña moita razón ó actualizar o enfoque. 
As naves escandinavas que dende os anos 800 
ata os 1200 chegaban ás rías galegas eran naves 
de alta mar e con toda probabilidade construí-
das coa sentina en V. Non é aventurado ver nas 
táboas de par da quilla e nas da quilla da dorna 
unha adaptación da técnica escandinava. Penso 
que a quilla viquinga, cuxa sección é en T pero 
que se desenvolveu ata unha figura de Y, deu lu-
gar ás táboas de par da quilla da dorna.

Curiosamente os banzos da embarcación fé-
roesa teñen, naquela lingua, as mesmas deno-
minacións funcionais que reciben na nosa dor-
na. As táboas da quilla son kjálabordini, a táboa 
do plan fládbordid e a de virar chámase slágid. 
Na miña opinión, o estudo en profundidade da 
dorna pódese beneficiar de comparacións coa 
tradición dos carpinteiros de ribeira das Illas 
Féroe. Esta tradición segue viva, entre outros si-
tios, no obradoiro do Museo das embarcacións 
Viquingas de Róskilde, Dinamarca. Na miña opi-
nión, a dorna e a embarcación das Féroe poden 
ter a mesma orixe.

 Staffan Mörling

Bibliografía: Ucelli, Guido, Le Navi di Nemi, 
La Libreria delle Stato, Roma – Anno XVIII E.P.

Tradución:  Auro Souto Marcos

▲ Ilustración sección B e C da Frúgvin
As seccións B e C da embarcación féroesa Frúgvin 
amosan as táboas da quilla, que forman unha senti-
na moi parecida á da dorna.

▼Ilustración sección galera de Nemi
Sección transversal dunha das galeras de Nemi. Re-
construcción de Guglielmo Gatti na referida obra 
de Guido Ucelli. A estructura non se parece en nada 
á da dorna.
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Desde que nos pro-
puxeron  escribir 
un  artigo  para 
esta revista pron-
to demos co tema 

do que queriamos falar. Que-
riamos  tratar  algo  que  nós 
considerásemos  realmen-
te  importante,  que  forma-
ra parte das nosas vidas  en 
maior ou menor medida (da 
de todas e todos nós) directa 
ou indirectamente. 

Na actualidade temos un li-
bre  comercio  internacional, 
un  coñecemento  doutras 
culturas,  unha  facilidade 
moi grande para viaxar por 
diversos  países,  pero  non 
nos  preguntamos  grazas  a 
que vén dado; pois ben, todo 
é  debido  a  un  movemento 
chamado globalización, que 
consiste na estreita  relación 
que manteñen os países con 
maiores posibilidades de  ter 
un  grande  comercio  inter-
nacional.  Esta  definición 
do  termo globalización non 

é moi coñecida, dado que a 
maioría das persoas asocian 
este termo con movementos 
económicos, sen ter en conta 
o resto dos avances que con-
leva  a  globalización.  Como 
pode ser o feito de que as co-
municacións  de  masas  che-
guen  dun  lugar  a  outro  en 
cuestión  de  segundos,  qui-
zais de algún minuto. Outro 
caso moi claro pode ser o da 
moda, é evidente que na ac-
tualidade  as  tendencias  que 
seguimos  no  noso  país  co-
inciden coas do resto de Eu-
ropa e  incluso coas doutros 
continentes.

O citado anteriormente vese 
como un tema inocente que 
non  trae  polémica,  pero  iso 
está moi lonxano da realida-
de, dado que  trae polémica, 
e non pouca!!

É  unha  sociedade  de  grande 
importancia  económica,  e  xa 
sabemos que neste mundo can-
do hai cartos de por medio...

Un  gran  problema  da  glo-
balización  está  na  chama-
da  “deslocalización”  que 
consiste  no  desprazamento 
dunha  fábrica  pertencente 
a unha gran empresa a paí-
ses con man de obra menos 
custosa, aínda que isto moi-
tas veces provoca que  estes 
traballadores  estean nunhas 
condicións  infrahumanas, 
como  son  as  de  traballar 
moitas  máis  horas  das  que 
nós  consideramos  correc-
tas  (8h  aprox.),  con  menos 
maquinaria e tecnoloxía, en 
sectores moi  duros  e  a  ida-
des moi xoves, o cal implica 
que  estes  xoves  traballado-
res  non  leven  a  educación 
correspondente  á  súa  idade 
polo que non prospera o país 
como é debido.

Outro problema da desloca-
lización,  é  que  as  empresas 
citadas,  elixen  estes  países 
non só pola man de obra ba-
rata, senón que tamén o fan 
porque  son países  sen  lími-

A globalización

por

Leticia Oubiña Mariño
Elena Otero Otero10
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tes  na  súa  contaminación,  e 
así libéranse dunha multa en 
caso de superar os límites do 
seu pais de orixe e isto permí-
telles aforrar en maquinarias 
que  serven  para  controlar  a 
contaminación, polo que au-
mentarán a polución, e isto e 
algo moi negativo para o me-
dio ambiente    sexa nun pais 
desenvolvido como nun sub-
desenvolvido. 

  Por todo isto hai moi-
ta xente que está en contra e 
que  se  manifesta  en  move-
mentos chamados “antigloba-
lización”,  cos  cales  intentan 
mellorar  a  situación dos que 
sofren a causa deste fenóme-
no  e  argumentando  ademáis 
que certas organizacións non 
fan  realmente  o  que  prome-
ten.  Dentro  destas  organiza-
cións atópase por exemplo o 
FMI  (fondo  monetario  inter-
nacional),  que  é  un  organis-
mo que impón á maioría dos 
países pobres as políticas que 

deben  aplicar,  aquí  é  cando 
entran os movementos antig-
lobalización criticando que o 
fan obrigándolles a reducir o 
gasto en saúde e educación; o 
Banco Mundial ocúpase de fi-
nanciar grandes proxectos que 
as  grandes  empresas  necesi-
tan, segundo estes movemen-
tos, para destruír os mercados 
locais e espoliar recursos; por 
último, a OMC (Organización 
Mundial de Comercio), un or-
ganismo encargado de impul-
sar o comercio, pero é critica-
do  porque  é  o  encargado  de 
crear as condicións para que 
as  grandes  empresas  poidan 
dominar a economía mundial 
ao  seu  antollo,  destruíndo  o 
medio ambiente e perpetuan-
do a pobreza e a miseria, na 
súa busca de poder e benefi-
cios.

  Eliximos  este  tema 
sentíndonos  fortemente  in-
fluenciadas  por  unhas  clases 
que tivemos meses atrás, pero 

decatámonos de que estas in-
fluencias  nos  impedían  ex-
presar realmente o noso pun-
to de vista. Agora, despois de 
ler artigos a favor e en contra 
da  globalización,  queríamos 
expresar  a  nosa  conclusión, 
que non se pode definir como 
a  favor  da globalización,  así 
como  tampouco  en  contra, 
dado  que  vemos  como  posi-
tivo  a mestura  de  culturas  e 
a  capacidade  que  temos  de 
comunicarnos  duns  lugares 
a  outros  do mundo grazas  á 
boa tecnoloxía que temos.

  De todas formas acla-
rando a nosa posición, tan só 
agregar  que  a  pesar  de  que 
poñemos algúns detalles a fa-
vor  da  globalización,  a  nosa 
opinión é que a globalización 
ten  máis  cousas  desfavora-
bles que boas, co cal estase a 
convertir nun gran problema 
no mundo de hoxe en día. 
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Don Manuel
Manuel Martínez Corbacho, 
Licenciado en Medicina e 
Cirurxía na Universidade de 
Santiago e natural de Ponte 
Caldelas, foi o primeiro médico 
titular que se estableceu na Illa, 
máis ou menos en 1910. A súa 
memoria aínda está viva entre 
os máis vellos da Arousa, que 
acordan del a súa disciplina e 
decisión á hora de exercer a 
súa profesión. Don Manuel non 
andaba con reparos á hora de 
prescribir e aplicar remedios, 
actitude que fixo que se gañara 
o respecto, e mesmo o medo, 
entre os pacientes.
 Estaba casado con Dona 
Esclavitude Piñó, mestra de 
nenas na “escola de pau”. Nas 
tardes libres, Don Manuel 
axudáballe á súa muller nas 
tarefas escolares; desde a tarima 
seguía a lectura das rapaciñas 
e, ¡ai daquela que non estivera 
atenta e perdera o fío da lectura 
cando lle tocaba! Logo levaba 
coa vara no lombo. 
Don Manuel deixou unha 
fonda pegada na Illa, e a proba 
é o busto de pedra que lle 
dedicou en lembranza o pobo 
arousán, hoxe situado preto da 
antiga escola de pau. Médico 
de beneficencia, os seus bos 

servizos atendendo as epidemias 
de xarampón e de gripe están 
recoñecidos en documentos 
oficiais. Ademais, don Manuel 
participou activamente na 
vida social da Illa e foi un 
dos fundadores da sociedade 
“Amigos del pueblo de la Isla 
de Arosa”.  A Arousa foi o seu 
primeiro e único destino.

Don José
Á morte de Don Manuel en 
1948, sucedeulle no cargo 
o licenciado José Murillo 
García, que se trasladou á 
Arousa con toda a  familia: a 
muller, dona Eugenia, os fillos, 
a criada e a nai. Esta última 
acostumaba lembrar entre 
lamentos os estragos da guerra 
e como tiveran que fuxir do seu 
Badaxoz natal cara Santiago de 
Compostela, por motivos que 
descoñecemos. 

Don José atendía aos pacientes 
na consulta, situada cerca 
de onde hoxe está o Super, e 
pasaba visita diaria polas casas. 
Xa o enfermo, recuperado, 
andaba a traballar, e aínda ía 
o médico a visitalo para ver 
como se atopaba. Movíase 
pola illa nunha moto que unhas 
veces arrincaba e outras non. 
Era habitual atopalo parado no 
medio do camiño e que solicitase 
a axuda dalgún veciño para 
poñer en marcha o motociclor, 
de aí que algúns o bautizaran 
co nome de “empuja”.
Outro trazo característico deste 
médico era o seu costume 
de levar todo o instrumental 
médico repartido polos petos 
do pantalón, da camisa e da 
chaqueta, de xeito que sempre 
andaba a remexer na roupa. 
Isto provocaba que os petos  lle 
esgazasen con facilidade e que 
a súa muller tivese que mandar 
chamar á costureira para que 
llos cosera. Don José foi un 
profesional moi querido, que  
exerceu a medicina ao pé da 
cama dos enfermos.

Na próxima entrega:  
Don Luis e Don Pepe

Estes pequenos contos, a medio camiño entre a caricatura e o retrato, 
están construídos a partir dos recordos da xente da Arousa, desde 
o afecto a uns profesionais liberais que traballaban en solitario e en 
condicións moitas veces rudimentarias. Esta serie terá continuidade 
nas seguintes edicións da revista Dorna.

Historial médico (I)
por

Helena Domínguez García



Dende que comezamos de novo  a lanzar á rúa a revista DORNA,  sem-
pre nos fixemos un pouco pesados, pedindo a participación de todos e cada 
un de vos na edición desta revista con suxerencias e artigos, coa intención de 
que esta revista cada día sexa mellor.

 Pois ben,  agora si que queremos que traballedes un pouquiño pre-
guntando aos maiores que tedes na casa ou que coñezades e mirando neses 
documentos,  que seguro temos pola casa,  das leiras que con tanto esforzo 
nos deixaron os nosos pais ou avós.

 Queremos que nos axudedes a ter un coñecemento total dos nomes 
de todos os lugares da nosa Illa.

 Nas páxinas interiores tedes un mapa de unha zona con algúns nomes 
de lugares,  praias,  cons,  etc.,  pero sabemos que nos faltan moitos e aí e onde 
entrades vós.

 Animádevos e axudarnos. Queremos conseguir un plano total de A Illa 
de Arousa con todos os nomes da súa toponimia.

 Ao remate deste traballo,  temos a intención  de publicar un mapa 
onde incluiremos todos os nomes de lugares que nos facilitedes.

 E postos a seguir abusando, tamén queremos pedirvos que si o sabedes  
nos fagades chegar o porqué do nome.

ANIMÁDEVOS E PARTICIPADE NESTA TAREFA,  
 A NOSA TOPONIMIA É MOI RICA,  

NON PODEMOS PERDELA

A TOPONIMIA DA AROUSA

R e v i s t a  D o r n a  n º  8
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Tamén oímos falar de lugares, praias e cons 
pero non sabemos ubicalos :   INVESTIGA CON NÓS  
E MARCA O SITIO NO MAPA.

EXEMPLOS:    ALCANSÓN;  LAXE DE XAN;  MAÑO; 
DULCES;  OLA DE FORA;  TOUSA DO CORVO; TRES-
PEDRIÑAS;  ESTEIROS;  LAXE DO CABOALO;  LAGAR-
DEIRA....

Pode que algún nome estea mal,  CORRÍXEO e faino-
lo saber. Contamos contigo !!!

Aquí están algúns exemplos  que nos dan idea 
de como podemos enfocar o traballo comple-
tando a información en fichas que nos faga-
des chegar, engadindo anécdotas, recordos, 
. . . 

: Nome de Anea (mazorca) Mazorca 
de espadaña; flaco de espiga do millo; adornos ou pen-
dentes de pouco

CACHEIRAL: Luminaria. Terreo espacio-
so para sembrar centeo ou trigo

CAMPELO: Diminutivo de campo, campo 
pequeno. Dende moi antigo na fala  (non na toponi-
mia) o sufixo  -elo trocou por -iño
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UNHA DORNA CON    
      HISTORIA...
     Erase unha vez unha dorna...  Isto pode 

ser o comezo dunha historia calquera cunha 
peculiaridade: A súa protagonista é de madei-
ra e non fala, pero pasa por tantas vicisitudes 
como calquer ser humano, é máis, soe ter nome 
de persoa, en concreto de muller e é tan queri-
da como pode ser un humano.

     Desta vez a nosa protagonista nace 
alá polo ano 1950 en Aguiño na carpintería 
de ribeira do moi lembrado Manuel “da Area”, 
xa falecido. Fora encargada por Faustino Vi-
ñas  quen lle fixera a escritura correspondente 
e que chamou co nome de Carmen. Daquela 
a embarcación ía a vela e pola ría, coas artes 
de pesca do chinchorro, o palangre e o raño. 
No rasto, a nosa dorna collía mexilón grande, 
para cocer nos alpendres  e vendíase por kilo 
cocido a compradores que levaban á fábrica. 
Os lugares que máis visitaba eran Sálvora, Ons, 
Corrubedo, Basoñas,...

     No ano 1967 cambia o nome polo de 
Mitra xa que a escritura que tiña de antes pasou 
a outra embarcación. Catro anos máis tarde ta-
mén cambiou de amo, agora é propiedade do 
xenro quen conserva o mesmo nome de Mitra 
ó tempo que realiza diversas reparacións : tres 
tablas de escarba, cuberta e pintado, conser-
vándose o resto da estructura, ata que no ano 
72 volve outra vez a faenar. Os tempos mudan 
tamén para as dornas e houbo de arreglarse a 
popa para colocar un motor de 4 cabalos. Des-
ta vez ía cos tramallos e ó raño.

  
   Sobre o ano 84-85 foi vendida a un novo 

amo, sin documento de compra venta e pasou 
a chamarse Mª Ester que correspondía á escri-
tura dunha dorna que viña do ano 1942 . Pouco 
despois, dous rapaces da recén estreada Esco-
la de Navegación Tradicional mércana para 
darlle un uso moi distinto ó que tiña ata agora: 
regatas de dornas á vela e contribución ó pa-
trimonio marítimo. Agora o seu nome é “Penta 
Morión”,

D. Barreiro
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pOeMaS       

   CHIAPAS
Nunca viaxe de ensoño
onde se disfruta intensamente
de novas e reveladoras visións
un arume especial
e unha incansable sucesión 
de novos sabores,
so a fervente compaña 
dun máxico piñeiro
de ledas ramas
e frondosas raíces
presas nas fértiles terras
regadas por bravos corazóns 
de lonxanas latitudes,
acadan que ó meu tacto
non se sinta orfo
por non ter o meu alcance
ese outro mundo
que en soños
cada noite añoro percorrer.
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CRUCEIRO VILARIÑO
Sempre hai unha noite onde un se busca a si mesmo,

Onde rebuscando no máis fondo topas as raíces dos antergos
Alimentadas polos recordos dun avó narrador.

Hoxe deixarás de estar presente nos meus ollos,
Xa só te voltarei a ver nos meus soños,

A tua mirada gris perdurará na noite
Para que a túa sorprendente bondade faga desexar mirarme ó teu espello

E ata tentar imitarte

O certo é que ata na morte non quixeches molestar,
Fócheste sen facer ruido, sen romper a vendima.

Canta loita en vida co campo
Canto madrugar para regar o cabazo

Canto rarear millo branco
Canto adorar o pan duro

Canta enseñanza sinxela cementada na fame

A pedra foi o teu camiño e o teu sustento
Rompeches as mans a maceta,

Cimentando moitas escolas,
Pero cimentando sobor de todo 
A miña admiración polo sinxelo

Porque por moi duro que sexa o camiño
Pegada a pegada toda pedra amolece.

Avó, nunca puiden decirche o que te admiraba,
En ti descubrín o máis forte dos exércitos

O que derruba tódolos balados
Un exercito dun só, o exército da ilusión.

Quéroche dicir meu avó, que neste intre en que a miña vida 
Volta a ter senso, e alguén resucitou o meu exército,

Acompáñote esta noite última
Para recibir a derradeira lección,

Prometéndoche loitar por facer feliz a quen quero,
E honrando a túa memoria non deixando caer

No caixón do esquecemento a túa loita polo apelido

A máis dura das loitas para a máis honrosa das vidas.                             
                                               

            
  

        Alexandre Acha



 Aínda sinto os seus pasos 
latexar no corredor; miro 
cara atrás, mais nada vexo, 

só se ergue ante os meus ollos un espazo 
frío e conxelado pola ausencia, pola dor. 
Continúo co que estaba a facer, os ollos 
fixos nas letras que pouco a pouco se van 
afastando da realidade, porque esa presenza 
misteriosa volve a apreixarme fortemente 
no peito. Aquí vén, aquí está ela, camiñando 
paseniñamente coas súas pantuflas que tanto 
lle quentaban os pés; un, dous, un, dous... os 
seus pasos miudiños arrastran suavemente o 
chan, e cando entra por fin no meu cuarto, 
un grande sorriso emerxe na superficie 
dunha pel castigada polos anos. Mais 
todo isto non é real, non aparece ninguén 
no meu cuarto, e a imaxinación volve a 
facerme outra das súas brincadeiras; detrás 

dese corredor cheo de sombras, érguese o 
seu dormitorio agora baleiro, sen vida, e 
como se dun impulso se tratase, miro de 
esguello para comprobar se aínda segue alí. 
Era unha simple autosuxestión, crer que 
aínda podía aparecer en calquera momento, 
como se nada tivese pasado; séntome na 
súa donda cama, cuberta cun edredón azul, 
e abro as gabetas da súa mesiña de noite 
mentres as bágoas van esvarando desde as 
miñas pupilas. Alí estaban os seus panos, 
os seus camisóns, os seus recordos... unha 
parte dela seguía viva no seu cuarto, nas 
chaquetas e saias que tan ben lucía, e tamén 
nas fotos familiares que gardaba con tanto 
amor. Entre eses antigos retratos, de rostros 
coñecidos e de fillos que mandan saúdos 
vestidos de mariñeiros, encontrei a imaxe 
dunha fermosa muller de pelo negro como 
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as contas dun rosario, recollido en graciosos 
rizos que adornaban as súas finas faccións, 
con alegres ollos de acibeche e a comisura 
dos seus beizos de perfecto carmín. Este é o 
correr da vida, que vai erosionando pouco a 
pouco o noso corpo co forte vento dos anos, 
e como se dun reloxo de area se tratase, van 
caendo un a un os grans da nosa praia, dos 
nosos recordos, de todo o que vivimos a 
carón da persoa que amamos... e que unha 
terríbel doenza pode afastar, lentamente, da 
nosa mente. Ela marchou do meu lar sen 
saber quen foi en realidade a súa persoa, sen 
saber que ela tamén foi amada... e que soubo 
amar a un home alto, vigoroso, que gostaba 
de bailar o tango naquelas noites de verán, 
onde toda a vila se reunía baixo o son de 
trompetas e de cancións de Antonio Machín. 
Mais un día, aquel misterioso día, comezou 
a penetrar na súa cabeza o ser dunha meniña 
pequena e, achegándose a min, mostroume 
un osiño de peluche que acariñaba con 
moita ilusión; “éche un osiño ben bonito, 
sabes? ...e voulle dar un nome: chamareille 
Margarita”. Antes de irse, regaloume un 
anel e un par de pendentes coa forma 
dunha bolboreta dourada, tan fermosos... e 
marchou co seu osiño, deixándome co triste 
pensamento de que esa ía ser a última vez 
que ela me recoñecese, que me chamase polo 
meu nome... que soubese da miña existencia. 
Desde aquel momento, Margarita xacía 
sobre os seus coxíns día tras día; era o seu 
xoguete, que acariñaba con tenrura encanto 
a súa mente ía apagándose pouco a pouco, 
e o pasado loitaba contra o presente até que 
este se foi consumindo como a cinza dos seus 
recordos. Xa non sabía en que casa vivía, 
sempre coa angustia de voltar ao seu antigo 
lar, unha pequena casiña onde só ficaba o 
recordo dunha vida pasada. Mais ela fuxía, 
coa bata posta e unha revista debaixo do 
brazo, porque alí estaban a agardala, porque 
lle tiña que preparar o xantar ao seu marido, 
que xa a abandonara moito tempo atrás... e 
que ela aínda cría vivo. E choraba por feitos 
pasados que non puido remediar, porque para 
ela se encontraban nun presente que podía 
palpar coa súa alma; outras veces brincaba 
e tocaba as palmas, sentíase leda e cantaba, 
porque ela no seu mundo imaxinaba cousas 
fermosas que ninguén máis sabía, un paraíso 

de bailes e xornadas de costura coas súas vellas 
amigas. Aquelas mans que tantos bordados 
fixeran, que tanto ganchillaran e me fixeran 
con amor as chaquetas que levei na miña 
infancia, encontraron un día un novelo de la, 
mais o único que sabían facer era mesturar os 
fíos os uns cos outros, formar nós que non se 
podían desatar... e deixar o labor para outro 
día baixo o peso da rendición. Pasou o tempo, 
e os seus olliños deixábanse abrir de cando 
en vez, cando sentía a xente falar a berros ou 
lle doían as feridas que se abrían paso entre 
a súa carne, pois ela xa non podía camiñar e 
correr detrás do panadeiro para que non se 
fose sen lle pagar. O único que ficou daquela 
muller habilidosa que lles contaba contos ás 
amigas da fábrica era unha pobre nena que 
xemía día tras días, como se fose unha música 
xorda que ela compuxera para mostrar o seu 
estado interior, aquilo que pasaba pola súa 
alma e que se ía esfumando pouco a pouco, 
sen remedio, sen nada que puidese impedir 
tal fin. E dixo adeus un día de primavera, 
mentres catro almas bondadosas loitaban por 
mantela con vida, mais xa non podía comer, 
xa non podía respirar... e abriu os seus olliños 
por última vez, ante a chegada da morte 
que se apoderaba do seu ser, mais marchou 
feliz e chea do afecto e coidado dunha filla 
que a amou, que a respectou... até a fin dos 
seus días. Aínda tiven tempo de darlle un 
biquiño na fronte, porque o derradeiro só llo 
puiden dar a través dun cristal, observando a 
súa imaxe vestida con pano, chaqueta... e a 
ledicia de non vela sufrir nunca máis.

Para ti, avoa, que te fuches  
sen saberes o meu nome

Noelia Lojo Dios
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A elección dos distintos tipos de madeiras foi dependendo, ao longo dos anos, 
por un lado das propias experiencias dos constructores e, por outro, da existencia ou 
desaparición dos tipos de madeiras no mercado. 

O arte da construcción de instrumentos musicais de corda chámase Luthería, e 
diremos que luthier é o nome co que se coñece ós constructores destes instrumentos, 
especialmente ós da familia do VIOLÍN. Os luthieres partiron 
sempre da seguinte premisa: madeiras semibrandas para 
as tapas armónicas e semiduras ou duras para os laterias e 
fondos, tratando así de conseguir un corpo sonoro lixeiro 
pero sólido ó mesmo tempo. Este equilibrio dará como 
resultado un instrumento de envexable sonoridade. 

As técnicas de construcción, así como os materiais 
empregados na elaboración dun instrumento musical, 
non variaron moito co paso dos séculos. As modernas 
reproduccións séguense a facer empregando as mesmas 
técnicas e materiais. Sempre se lle deu ás tapas armónicas unha grande importancia para 
obter uns bos resultados acústicos: tradicionalmente foi elexida unha picea, chamada 
vulgarmente abeto alemán. 

Este nome podería levarnos á confusión  xa que, na actualidade, esta picea de nome 

científico picea abies estase obtendo nas montañas Dolomitas (en Italia), nos Cárpatos 
(en Rumanía) e nos bosques yugoslavos, países que prestan unha grande atención á 
selección forestal (silvicultura) logrando que as árbores teñan unhas replantacións 
periódicas e podas moi coidadas. Un crecemento regular e lento, nun terreno adecuado, 
produce unha árbore cos anelos de crecemento moi regulares e uniformes. Condición 
imprescindible para obter un tronco de boa sonoridade. 

AS  
MADEIRAS  

DOS  
INTRUMENTOS  

MUSICAIS
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Sen embargo, tradicionalmente empregáronse outros tipos de madeiras na 
construcción de instrumentos musicais:

Amieiro  Aliso Alnus glutinosa
Freixo Fresno Fraxinus excelsior
Bidueiro Abedul Birch verrucosa
Olmeiro Olmo Ulmus glabra
Tileiro Tilo Tilia argenta
Pereira Peral Pyrus communis
Teixo Tejo Taxus baccata
Nogueira Nogal Juglans regia
Salgueiro Sauce Salix alba

Os troncos son cortados cun serrado radial, é dicir, perpendicular ós aneis de 
crecemento da árbore, obtendo deste xeito unha xusta resistencia, unha fermosa apariencia 
e, sobor de todo, un paralelismo nas vetas que proporcionará unha vibración equilibrada. 
Ademáis, se lles da o longo desexado, dependendo da peza e do instrumento ó que vai 
ser destinado. Logo son fendidos e postos a secar coidadosamente durante un tempo non 
inferior a oito anos nun lugar seco e con corrientes de aire. 

Na picea abies a proporción de elasticidade con respecto á densidade é moi grande, 
o que produce unha gran resistencia, incluso cando se empregan espesores mínimos. A 
resonancia producida por unha tapa semibranda complétase nun instrumento con laterais 
e fondos de madeiras duras ou semiduras. 

O Sicomoro (acer pseudoplatanum) é a especie máis empregada para facer fondos e 
laterias dos instrumentos da familia do violín. Chegouse á súa elección por dúas razóns: 
unhas moi boas cualidades acústicas, e por ter unha grande beleza. Cortado en radial 
presenta un rizo moi espectacular que se fai máis chamativo co barnizado. 

Os tacos interiores dos violíns e familia son habitualmente de picea, pero tamén se 
ten empregado tilo, olmo ou chopo. A alma, pequena peza cilíndrica que pon en contacto, 
sen ir pegada, o fondo e a tapa armónica do instrumento, é sempre de picea. A alma ten 
unha importancia vital para a sonoridade do instrumento, xa que é quen transmite as 
vibracións e distribúe as ondas acústicas. 

O mástil, co seu caracol tallado, é de sicomoro. O diapasón e o cordal en ébano ou 
palisadro. Tense empregado, especialmente nas violas da gamba, unha chapa de ébano 
sobre unha peza de sicomoro ou tilo. As clavixas son sempre de ébano, palisandro ou buxo. 
Para a ponte, importantísima a súa elección, escóllese sicomoro con as vetas moi prietas. 

Viola de amor e detalle do cla-
vixeiro, baixo o que van as cordas 
simpáticas. L’Encyclopédie (1767) 
de Diderot e D’Alembert.



��

e
d

i
c

i
ó

n
 

o
u

t
o

n
o

 
 

0
7

Espiñeta 
reproducida en 
L’Encyclopédie 
(1767) de Diderot 
e D’Alembert.

Para as tapas armónicas das GUITARRAS DE 

CONCERTO emprégase sempre picea abies ou picea 
excelsa. Para os laterais e fondos úsase palisandro de 

India ou millor de Río. Nas GUITARRAS DE FLAMENCO 

sen embargo, úsase cedro roxo para a tapa armónica e 

ciprés español para os laterias e fondos. Esta combinación 

produce un “son ronco” característicos. Para o mástil 

resultan excelentes o cedro de Honduras, a caoba ou a 

samamguila. O diapasón sempre en ébano ou palisandro. 

VIHUELAS E LAÚDES levan tradicionalmente 

picea na tapa armónica e sicomoro ou frutais  

(pereira, maceira, ameixeira, teixo, etc) para a caixa 

sonora. As ARPAS seguen a empregar picea para a 

tapa armónica, columna e consola en maple, nogueira, 

sopo, etc., o mesmo que para o corpo sonoro. 

Modernamente, utilízanse taboleiros laminados que 

logo son chapeados con madeiras máis nobres. 

AS ARPAS RENACENTISTAS E BARROCAS teñen as tapas armónicas en picea e 
nogueira para o corpo sonoro, consola e columna. 

A principios do século XVI, fan a súa aparición as ESPIÑETAS e CLAVICORDIOS 
que serán os primeiros instrumentos de corda pinzada por unha tecla. O PIANO 
aparece , case ca mesma forma que ten hoxe, a primeiros do século XVIII. Olmo, tilo e 
nogueira eran especies moi empregadas para as caixas destes instrumentos, xa que, en 
realidade, non teñen unha grande importancia acústica. As tapas eran sempre de picea 

de crecemento lento. 

Para as estructuras dos 
pianos, que soportan grandes 
tensións, necesitábanse madeiras 
que proporcionasen elasticidade e 
grande resistencia, características 
que atópanse en pezas 
cuidadosamente cortadas de faia. 
Hoxe estas estructuras nos grandes 
pianos de cola son metálicas e para 
as caixas emprégase normalmente 
contrachapados e laminados. Para 
os mecanismos e teclas necesitamos 
madeiras estables: tilo, faia, ébano, 
buxo, pereira, etc, que logo, no caso 
das teclas, se chapean con marfil. 

 

Vihuela de man de sete 
ordes; reproducción da obra 
de Juan Bermudo (1555).
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Clarinete e as súas distintas seccións. 
L’Encyclopédie (1767) de Diderot e 
D’Alembert.

 

Viola da gamba co perfil da ponte e o arco. 
Marin Mersenne (1636).

Os INSTRUMENTOS DE VENTO fanse na súa mayoría no torno, esto obríganos á 
hora de elexir a especie de madeira que imos empregar, pois necesitamos especies que nos 
permitan un acabado moi fino. Buscamos por tanto unha textura fina e un grao apretado e 
recto. Por outra parte, ó estar en contacto constantemente coa humidade da saliva, debera 
ter gran estabilidade é dicir, unha relativa e importante densidade. 

O buxo foi tradicionalmente a preferida, seguida de lonxe polos frutais (pereira, 
ameixeira, etc.) e polo sicomoro. Nestes últimos anos estanse a empregar diferentes 
madeiras exóticas duras, como por exemplo: o palisandro de río ou da India, granadillo  
(procedente das Indias occidentais) ou ébano de África e Ceilán que é (a diferencia do 
africano que presenta raias brancas) completamente negro.

O ARCO primitivo posiblemente foi constuido a 
partires dunha cana de bambú ou dun xunco curvado 
que se tensaba cun feixe de crines de cabalo ou fibras 
vexetais.

Arcos deste tipo atopámolos en países africáns 
ou asiáticos.

Co tempo, en Europa foise sustituindo o bambú 
pola abelaira, no que colocábanse as crins anudadas 
nos extremos para forzar a curvatura.

Hacia o século XV transfórmase a construción 
dos instrumentos e aparece o arce, pero será a 
finais do s. XVIII cando, despois de moitas probas 
e baseándose na súa flexibilidade e resistencia, 

descúbrese a madeira de pernambuco (caesalpinia 
echinata), chamada así por proceder desta rexión do 
Brasil. 

Para arcos barrocos de violíns, violas, etc., 
empregarase a madeira chamada “pel de serpe” 

(quilandina echinata) polo sua semellanza coa pel do       
reptil. 

Ramón Casal



O coñecido documental “Illa de Arousa 1969”, 
realizado por Manuel López Andrade e Eugenio 
Otero, por entón traballadores da sucursal 
da Caixa de Aforros de Pontevedra na Illa, é 
probablemente a primeira creación audiovisual 
realizada en terras insulares. O filme, de gran 
valor antropolóxico,  amosa paisaxes, costumes 
e escenas do traballo diario na pesca, na lonxa 
e nas conserveiras, alternando o relato da voz 
en off con cancións populares galegas A cinta 
orixinal foi dixitalizada pola asociación cultural 
Dorna, o que posibilitou que se rescatase do 

esquecemento e  que chegara décadas máis tarde 
a moitos fogares en formato DVD.
O seguinte filme “made in Arousa” data do 
ano 1970-71 e debémosllo ao traballo de dous 
profesores, Jesús González Monedero “O Xilo” 
e Sito Vázquez. Gravado en super8 e cuns 30 
minutos de duración, o documental “Ayer , hoy 
y mañana de la Isla de Arosa”  explica a historia 
da vila segundo o saber popular, a través do 
testemuños dos veciños, e fai unha recreación da 
illa do futuro, botando man de debuxos. 

Unha illa   de cine

Poucas vilas tan pequenas como  a Arousa poden presumir de ten engadado ao ollo 
da cámara xa desde finais dos 60. Nin a falta de experiencia e de coñecementos 
técnicos, nin a carencia de medios foron impedimento para  que persoas de 
diversa condición inmortalizasen a Illa en formato audiovisual. Dos documentais 
de cinema afeccionado, ás gravacións para o recordo de Dorna, hoxe mesmo 
contamos cuns cantos filmes de factura profesional.
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Os dous docentes repetirán a experiencia, esta 
vez no xénero de ficción, coa película “La 
bandera”, na que participan como actores os 
escolares de terceiro curso. O protagonista 
principal, Tito Oubiña, mesmo chegou a recibir 
un premio pola súa interpretación dun rapaz que 
desexa construír unha gran bandeira de cores . 
Os arquivos de Dorna conservan copias destas 
dúas películas, aínda pendentes de divulgación, 
nos seus formatos orixinais.

A partir dos anos 80, a asociación cultural Dorna 
vai incluír entre as súas actividades habituais 
a gravación en vídeo de acontecementos 
destacados da illa. As primeiras saídas coa 
cámara teñen como obxectivo deixar constancia 
das incipientes  regatas  de dornas a vela. Logo 
virían as montaxes habituais con motivo da 
celebración do Carnaval, que se distribuían entre 
os veciños con fins comerciais.

 A creación deste tipo de filmes serviu de campo 
de ensaio e de aprendizaxe, de xeito que en 1998 a 
sección de vídeo de Dorna estaría en disposición 
de presentar o seu primeiro documental, “Unha 
viaxe por Arousa”, dirixido, gravado e montado 
por Daniel Otero Vidal.  Neste filme divulgativo 
faise un exhaustivo percorrido polos principais 
sectores económicos da illa, sen esquecer as 
actividades deportivas, culturais e de lecer. 
Destacan pola súa beleza e pola dificultade 
de captación, as imaxes da fauna local, que se 
achegan ás mellores escenas dos documentais 
de natureza. A partir de entón, Otero Vidal vai 
continuar explorando o terreo audiovisual con 
máis  producións de diversa temática: os anos 
70, a inauguración da ponte, a oposición popular 
á instalación dos depósitos de Ferrazo ou o 
desastre do Prestige. Algunhas delas están a día 
de hoxe sen estrear.

As últimas creacións

A  crise do Prestige, que obtivo da sociedade galega 
unha resposta cultural e creativa sen precedentes, 
inspirou algunhas das últimas producións de 
temática arousá. Á obra mencionada de Daniel 
Otero, titulada “Chapapote na Arousa”, hai 
que sumar o documental “Carcamáns” (2003), 
dirixido por Marcos Nine. Guionista profesional 
e tamén director de cinema,  Nine conta no seu 
haber cun feixe de documentais e de curtas, 
aínda que esta é a única creación relacionada 
coa illa, e agardamos que non sexa a última.

Máis recentemente, Antonio Millán converteu 
a Arousa no plató de rodaxe da curtametraxe 
“Quinteiro”, unha ficción que conta o reencontro, 
despois de quince anos, dun grupo de mozos que 
coinciden nas tarefas de limpeza do fuel. Non é a 
primeira incursión de Millán no audiovisual, pois 
xa no 2003 dirixiu, en colaboración con Dorna, 
o documental  “O aire” -sobre a crenza do aire 
dos mortos- que recibiu o primeiro premio no 
Certame de Videocreación da Universidade de 
Vigo. E segue a traballar en novos proxectos.

Por último, temos que facer referencia á 
curtametraxe “Ángulos”, do vigués Pedro Vila, 
rodada tamén o ano pasado na Illa. O papel 
principal do filme está interpretado pola actriz 
Pilar Bardem, que lle dá vida a unha muller de 
75 anos que agarda todos os días no mesmo con 
a que volva o seu home, morto na Guerra Civil.  
Tanto Millán como Vila agardan proxectar 
publicamente na Illa as súas curtametraxes antes 
de que remate o ano.  

Helena Domínguez García
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