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A agulla que guía o fío

A Fundación Otero Pedrayo agasalla cada ano a unha
personalidade que, pola súa traxectoria intelectual ou
artística a prol da cultura galega e polo seu vencello á

figura histórica de don Ramón, mereza o Premio Trasalba. Cos
castiñeiros floridos e a primavera xa ben andada nos chaos de
Amoeiro, xuntámonos arredor da memoria do patriarca para
homenaxear desta vez a Olga Gallego Domínguez, arquiveira,
profesional competente e entusiasta, que con xenerosidade e
amor á nosa memoria (a memoria de nós) puxo os seus coñece-
mentos, a súa vocación e o traballo de toda unha vida ao servi-
zo da organización, clasificación, conservación e estudo do noso
patrimonio documental, ou cando menos dunha parte do mes-
mo, moi especialmente o referido á realidade histórica de Galicia,
a cultura galega e o galeguismo.

Agasallando a Olga Gallego nesta XXVI edición do Premio
Trasalba agasallámonos en parte a todos nós: a Fundación
Otero Pedrayo, de cuxo Padroado a homenaxeada forma parte
dende o primeiro día da súa creación, e no que desenvolveu im-
portantes labores de orientación e organización dos fondos docu-
mentais e bibliográficos do autor de Trasalba, tanto os depositados
na casa grande de Cimadevila coma os que hoxe están custodiados
na Fundación Penzol, en Vigo.

Á Fundación Penzol, referencia obrigada da estratexia con-
servacionista (e resistente) da cultura galega na segunda metade
do século XX, prestou Olga Gallego importantes servizos pro-
fesionais, de amor e dedicación. Cando en 1963 os fondos bi-
bliográficos de Fermín Fernández Penzol-Labandera se instalan
na cidade de Vigo, da man de Editorial Galaxia, e se constitúe
a Fundación que leva o seu nome ao servizo da custodia, con-
servación e organización de fondos culturais galegos para inves-
tigadores e estudosos, Olga Gallego é solicitada, a través do
académico e arquiveiro Xesús Ferro Couselo, para con criterios
científicos axudar a Francisco Fernández del Riego na impor-
tante tarefa de organización de tan inxente material. Contou
coa axuda do tamén arquiveiro Pedro López Gómez, que cola-
bora nestas páxinas.

Era entón Olga Gallego unha profesional que viña de gañar
algúns anos antes (1958) as oposicións ao Corpo Facultativo de
Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, destinada como di-
rectora na biblioteca pública e arquivo da Subdelegación da Fa -
cenda de Vigo. Alí comezou a traballar nos fondos da Penzol,
entidade á que continuou vencellada despois, cando a partir
de 1969 se traslada a Ourense para se facer cargo da dirección
do Arquivo Histórico Provincial e do arquivo da delegación da
Facenda nesta cidade ata o ano 1989. Ocupaba no primeiro
caso o posto que viña de deixar vacante outro arquiveiro ilustre,
figura sobranceira das nosas pescudas históricas, Xesús Ferro
Couselo.

Da man de Ferro Couselo chega Olga Gallego aos fondos
documentais do galeguismo da Fundación Penzol e ao coñece-
mento da personalidade de Ramón Otero Pedrayo, de quen par-
cialmente fai semblanza nestas mesmas páxinas. O traballo
inédito “Ourense visto por Otero Pedrayo”, que reproducimos a
continuación, dá conta do coñecemento da obra do autor de





Trasalba e é, asemade, unha mostra do rigor e da pulcritude ex-
positiva da nosa homenaxeada. 

Na cidade de Vigo deixou Olga Gallego agarimosa pegada,
con dedicación profesional e xenerosa diospoñibilidade. Du -
rante os dez anos de residencia na cidade olívica (1958-1969) di-
rixiu e ordenou a catalogación das bibliotecas do Instituto de
Ensino Secundario Santa Irene, da Caixa de Aforros de Vigo e
da Escola de Peritos Industriais, ademais da citada Fundación
Penzol; e xa en Ourense, a súa pequena patria, foi secretaria do
grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo Arqueolóxico
e do Arquivo Histórico Provincial, do que foi tamén presidenta.
Outrosí, presidiu entre 1994-1995 a Confederación de Asocia -
cións de Arquiveiros, Bibliotecarios, Museólogos e Do cumen -
talistas (ANABAD). 

Reproducimos nestas páxinas, ademais da afectuosa home-
naxe de colaboradores e amigos, a laudatio que na Festa
Literaria de Trasalba leu o director do Arquivo Histórico
Provincial de Ourense: Pablo Sánchez Ferro. Sánchez Ferro, ne-
to de Xesús Ferro Couselo, continúa a tradición da mellor ar-
quivística ourensá, sucedendo ao seu avó e sucedendo no mesmo
posto a Olga Gallego, tal que se advirte na conversa que os dous
manteñen noutro capítulo desta publicación. Foi Sánchez Ferro,
vogal-técnico da Fundación Otero Pedrayo, quen lle puxo títu-
lo a este libro homenaxe: O tecido da Historia. Se os documen-
tos son as follas da memoria que, a través do tempo, van
construíndo o pano do que somos, o tecido da nosa identidade
común, durante todos estes anos (e aínda agora) Olga Gallego
foi agulla que guiaba o fío, traballadora xenerosa e constante
do labor de non perdernos no camiño, organizadora conscien-
te do patrimonio común no que, coma nun espello, nos vemos e
nos recoñecemos. Traballo de fondo, non necesariamente expos-
to ao primeiro plano dos recoñecementos, pero fundamental.

Ao seu labor profesional e á súa dedicación ao traballo da
documentación e da arquivística, cómpre engadir as súas ache-
gas intelectuais ao coñecemento da historia do país e da súa cida-
de (Ourense): publicacións espalladas en revistas da especialidade
e libros de obrigada consulta para os estudosos.

En novembro de 1986 ingresou como membro numerario
da Real Academia Galega (da que xa era correspondente dende
o ano 1980) co discurso titulado As barcas e as barcaxes da pro-
vincia de Ourense no Antigo Réxime. Foi a primeira muller que
ocupou cadeira nesta institución, pois Francisca Herrera
Garrido, que fora elixida numerario da RAG en 1945, faleceu
antes de tomar posesión da mesma. 

Son moitos os méritos que aquí celebramos. O currículo inte-
lectual e profesional de Olga Gallego é amplo dabondo, recoñe-
cido sobre todo polos especialistas, dende as primeiras publicacións
no Boletín do Museo Arqueolóxico Provincial (1949) ata as máis
recentes: A cidade de Ourense. Unha visión a través dos séculos (2001).
Membro correspondente da Real Academia da Historia (1980),
entre outras distincións recibiu, asemade, a condecoración do
Lazo da Orde de Afonso X O Sabio en 1969 e a Medalla de
Prata de Galicia en 2000. Mais o que verdadeiramente conside-
ramos no momento de decidir por unanimidade a súa inclusión
na nómina de ilustres personalidades do Premio Trasalba foi a súa
dispoñibilidade, a súa xenerosidade, o seu talante servicial e aber-
to, a súa dedicación constante á reconstrución e á organización da
memoria histórica da nosa cultura, o seu labor calado a prol do
que somos e, sobre todo, do que arelamos ser, cidadáns conscien-
tes (e documentados) dun tempo e dun país, na tradición dos de-
vanceiros, que nos agarima e continúa z

Fundación Otero Pedrayo
Trasalba 2008







Ourense visto por Otero Pedrayo

Olga Gallego

Falar de Otero Pedrayo non é tarefa doada, dada a cate-
goría intelectual e humana do chamado Patriarca das
Letras Galegas.

A súa humanidade é perfectamente coñecida por todos os
ourensáns, os de onte e os de hoxe. A súa faceta intelectual é
multiforme, pois cultivou toda clase de xéneros literarios, aínda
que non ben delimitados, pois interfiren uns noutros con moita
frecuencia (poesía, teatro, novela realista e cultural, narrativa,
ensaios, xornalismo, historia, xeografía, etc.).

En toda a súa obra debemos destacar o que Carballo Calero
chama estilo “asiático”, “sementado de citas e alusións culturais,
como o dun escritor helenístico da corte dos Ptolomeos, man-
xar requintado para uns poucos escolleitos, resulta de insoporta-
ble dixestión, e aínda inxestión para o home que non posúe
unha preparación humanística axeitada”.

Claro que estas dificultades non alcanzan a toda a súa obra.
Aínda que moitos dos seus admiradores non o lían, non é menos
certo que o vían e o oían e que admiraban o que oían e vían.

A popularidade de Otero naceu da súa oratoria. Para moita
xente, escoitar unha coferencia de Otero era máis fácil que ler
un libro seu. Con ser un bo escritor, fíxose finalmente célebre
polos seus discursos e a pesar dos seus escritos.

A súa oratoria era abraiante e a súa imaxinación non tiña lí-
mites. Movíase con seguridade e rapidez por todos os recunchos
da linguaxe figurada. Descoñecía a fatiga e tiña unha capacida-
de extraordinaria de improvisación oral. A súa sólida cultura
impedíalle perderse nunha elocuencia baleira. Axudábano un
agradable timbre de voz e un impoñente soporte somático.

Aínda que a calidade específica do orador é o poder de per-
suasión lóxica, no seu caso isto era superado pola elevación má-
xica e lírica de poeta. Mentres a oratoria busca persuadir, a de
Otero tenta, sobre todo, emocionar.

A súa literatura é ante todo romántica, con tendencia á im-
provisación e cunha gran riqueza evocativa, elexíaca, melancóli-
ca e barroca, dun estilo lírico con abundancia e riqueza de
imaxes (comparacións e metáforas). Neste senso, o seu estilo
é, como dixo Valcárcel, inimitable e irrepetible. Pero, en contras-
te, aparece un segundo estilo, caracterizado por unha austerida-
de e unha economía expresiva na que predomina a frase curta e
breve de ordenación sintáctica sinxela.

Este preámbulo vén a conto porque toda a obra de Otero es-
tá impregnada destas características e dun sentido profundo de
Galicia, pois ensinounos a ver Galicia dun xeito completamen-
te novo. O galeguismo de Otero tiña que ver cun certo reinte-
gracionismo en Europa, ao dicir dalgún autor. Sentía Galicia
como parte de Europa, pero asentada sempre nas súas raíces e nos
seus valores.

A presenza de Ourense en Otero historiador
Ourense, a súa paisaxe, a cidade e as rúas, as cores e os sons, as
súas xentes e as súas peripecias están presentes en toda a obra de
Otero, tanto a través da súa obra narrativa e poética coma nos
seus estudos de investigación e divulgación histórica, pero eu só
me vou referir á visión que nos deixou nas obras de historia, pe-
quenos artigos recollidos en parte por Monxardín e Rivas en
1996.





Dentro da inxente obra de Otero, a histórica é un xénero
menor que ten cualidades propias. Como historiador, o mesmo
que como xeógrafo ou erudito, Otero vivía esteticamente estas
tarefas. Era dono dunha singular fantasía para a reconstrución
novelada da historia. Coñecía o século XIX como se aínda vivi-
se nel.

Tamén rezuma melancolía ao revivir o pasado, saudade dos
tempos idos, do Antigo Réxime, do mundo tradicional, estrutu-
rado socialmente arredor do clero regular, da fidalguía e do
campesiñado nunha época en que o seu estro aínda se alimen-
taba dun romanticismo serodio. Todo o vive coma se estivese
lembrando a súa adolescencia, no plano persoal, e coma se lem-
brase o século XIX no plano colectivo, nun momento de crise
que dá paso a unha burguesía mercantil de orixe foránea.

O sentimento da paisaxe, conformada pola acción múltiple
das forzas da natureza e da actividade humana, está presente ta-
mén na súa obra histórica, acompañando a traxectoria vital dos
personaxes e formando o pano de fondo da comunidade.

Na historia foi, pois, un gustador da paisaxe. As páxinas de-
dicadas por el a describir as impresións da paisaxe son inconta-
bles. Así e todo, estaba moi lonxe de ser un paisaxista do estilo
de Azorín.

A súa historia, segundo Baliñas, é estética, no sentido máis
amplo da palabra, de sentir e facer sentir os valores daquel pa-
sado de que informaba. A Galicia que describe era estética,
tomando a paisaxe como concepto básico. Estaba, pois, nos an-
típodas das estatísticas, das porcentaxes e das medicións de cal-
quera tipo, nunha palabra, da historia positivista, de orientación
obxectiva e crítica, baseada nos documentos, aínda que non a
desbotou nalgún intre, malia recoñecer non posuír a metodolo-
xía axeitada.

Do historiador e do xeógrafo espérase unha sobriedade fría,
obxectiva, isto é, un estilo de enunciados secos, sen emocións
nin valoracións, ou sexa, obxectividade. Mais, como historiador
peca de caer no literario.

Foi un representante da historia romántica, que se desenvol-
ve a finais do século XIX e comezos do XX, caracterizada pola
falta de sentido crítico, a acumulación de documentos sen von-
tade de análise, descritiva, simple crónica dos feitos máis nota-
bles. É tamén un precursor e representante da historia rexional
e local, que se desenvolve en España arredor de 1970.

A contribución de Otero está, ante todo, nas ideas que suxi-
re e non na base documental que as soporta. El non sentía a ne-
cesidade de demostrar moitos feitos que consideraba evidentes.
A súa obra é de carácter puntual e desprovista de grandes preo-
cupacións metodolóxicas.

Non era proclive á cita de fontes, aínda que as coñecía per-
fectamente. As fontes utilizadas poucas veces as menciona, e,
cando o fai, é de pasada, citando o Arquivo (AHPOR. AHN)
ou dun xeito indeterminado: “papeles en mi poder, papeles fa-
miliares”. Só se detén en notas nas obras máis logradas, como o
da Encomenda de Beade.

Utilizou amplamente fontes modernas, catastrais e institu-
cionais: do Catastro de Ensenada da cidade de Ourense, Do -
cumentación da Delegación de Hacienda de Ourense e os libros
de actas do Concello de Ourense. A consulta desta documenta-
ción, con moita probabilidade, foille suxerida e incluso facilita-
da por Ferro Couselo e, mesmo, o arquivo da Depu tación.

Fai, así mesmo, grande uso da memoria familiar e da tradi-
ción oral, recollida nas tertulias da súa casa e dos amigos.

Obras históricas sobre Ourense
A falta de límites nos diversos xéneros das súas obras refllíctese
tamén ao tratar de fixar as obras de historia, pois moitas veces
están a cabalo do ensaio, da novela histórica, dunha simple na-
rración, relato ou crónica, dun artigo de xornal ou dunha evoca-
ción poética. Por outra parte, moitos elementos históricos están
esparexidos en novelas, contos, relatos e toda clase de ensaios.
Era escritor antes que literato. Ao dicir de Baliñas, “Escribía y
hablaba para desahogar las emociones estéticas que le embarga-





ban. Pero tan literato que no podía por menos de sentir litera-
riamente cualquier tema, incluso los que habitualmente se con-
sidera deben ser tratados con rigor y sobriedad científica”.

Deixando a unha beira as novelas culturais, nas que relata a
decadencia da fidalguía galega e do mundo dos pazos, o mo-
mento en que o auxe do capitalismo incide na sociedade galega
do século XIX, causando a perda dos valores tradicionais por el
tan queridos, das historias e guías de Ourense, imos concentrar-
nos nas obras relativas a Ourense, cidade que el tan ben coñecía
e sentía, porque nesta cidade naceu, criouse, viviu e morreu.

As obras históricas de Otero sobre Ourense consisten en ar-
tigos curtos de temas moi variados, exposicións menores dentro
da súa produción literaria, publicados en revistas especializadas
e, en xeral, pouco sistemáticas.

Moitos dos seus artigos están dedicados a estudar os séculos
XVIII e XIX, polos que sentía unha extraordinaria predilección.
Outros tratan da historia dunha institución, como os dedicados
ás Encomendas de Ordes Militares, con tratamento variable.
Hai artigos de economía local e outros de non doada clasifica-
ción. Uns son tratados como ensaios, outros como crónicas, co-
mo simples notas, como evocacións poéticas, etc. Por último,
biografias de ourensáns, do que non imos tratar.

Do século XVIII trata o tema dun memorial do conde de
Guzmán que no outono de 1799 atravesa o sur de Galicia den-
de A Gudiña ata Ourense camiño de Pontevedra, pasando po-
lo Carballiño, co gallo de facer un informe sobre as vías de
comunicación. Nel dá noticias xeográficas, humanas e económi-
cas das principais poboacións de Ourense (A Gudiña, Mon -
terrei, Xinzo, Allariz, O Carballiño...), comentadas por Otero.
Neste memorial maniféstase o abandono das infraestruturas de
comunicación e o atraso que por aquí se vivía. A fonte utilizada
foi o Arquivo da Deputación.

Nas “Estampas de Ourense a mediados do XVIII” contou
coa fonte do Catastro de Ensenada, levantado en 1752 e custo-
diado no AHPOR. Respostas xerais, Reais de Legos e de Ecle -

siásticos e Libros Persoais de Legos e de Eclesiásticos de Ourense.
Neste caso concreto cónstanos que quen lle falicitou a informa-
ción foi Ferro Couselo: libros de actas do concello e documentos
familiares, segundo el mesmo nos di.

Trátase dun percorrido xeográfico, histórico e antropolóxico
da vida da cidade durante os séculos XVIII e XIX, ateigado de
suxestións. Aquí soubo enxergar a morea de datos do Catastro
coa súa imaxinación habitual, pero a mesma fonte facilitoulle a
sistematización da información na cidade, as rúas do sur, rúas do
norte, rúas do oeste, as casas, os oficios, as profesións, o goberno
da cidade, a Igrexa e algúns aspectos da cidade e do seu vivir.
Fala do nacemento da cidade á calor das Burgas e como cruza-
mento de camiños, coincidindo con Cuevillas e con Ferro
Couselo, dos muros da cidade e das súas portas, da praza maior,
onde se celebraban as festas. As rúas ordenábanse entre liñas de
sur a norte (Barreira-Villar, Corona-Moratín; Hernán Cortés-
Reina Vic toria), describe as principais casas que albergaban. As
rúas do leste, dende a catedral, praza do Trigo, Santa María. Pasa
logo ás rúas do norte. Sostén que Ourense é prototipo das vilas
dispostas en circos arredor da praza e da igrexa e logo desenvol-
vidas linealmente polos camiños, sobre todo na dirección impos-
ta pola Ponte. A continuación fala dos salidos que describe.

No capítulo dedicado ás casas describe as casas principais de
pedra e as casas correntes con beirís de pallabarro. O primeiro
corpo de pedra con porta redonda ou alinteladas con adega e
corte.

Son de carácter económico sobre o século XVIII os peque-
nos traballos sobre produción e comercio de liños e lenzos, so-
bre a exportación da cera e sobre a economía de Ourense no
século XVIII e comezos do XIX, publicados entre 1958 e 1961.
As fontes citadas son documentos da Delegación de Facenda de
Ourense, hoxe no AHPOR, que lle debeu facilitar Ferro Cou -
selo. Interesan principalmente porque dá noticia das actividades
comerciais do século XIX dunha serie de comerciantes de orixe
leonesa (maragatos) e zamorana (Vilardecervos) que fundaron





empresas de prestixio e construíron moi fermosos edificios mo-
dernistas na cidade (Romero, Bobo, Junquera, Santiago, García).
Ábrenos, ao mesmo tempo, unha fiestra para o coñecemento das
importacións e exportacións comerciais da época (cera e mel)
máis alá das nosas fronteiras (Tordesillas e Turégano).

En “Producción de linos y lienzos”, de 1961, dános conta
das importacións e exportacións de tan importante mercadoría
en Ourense e Dacón.

En “Algunas notas sobre la economía de Orense y su provin-
cia a fines del XVIII”, publicado en 1960, dá conta das rendas pro-
vinciais que nos levan ao consumo de carne e os carniceiros que a
vendían e os pagamentos que facían os administradores. Pro por -
ciónanos os nomes dos comerciantes de Ribadavia en 1791 e os
xéneros que vendían, así como os de Maside. Seguían trafi cando
por aquí os maragatos e os cervatos (Romero, Jun quera, Bobo,
Santiago). Párase nos prezos das “puertas de Orense”, que nos fa-
cilitan información sobre as importacións (chocolate, queixo de
Flandes, etc.).

O século XIX, moi caro para Otero, trátao dende diversos pun-
tos de vista. Comeza por un ensaio en 26 páxinas sobre a desamor-
tización eclesiástica en Ourense, que publica en 1955, dos mosteiros
e conventos da provincia e doutros que tiñan propiedades e rendas
na nosa provincia, como San Martiño Pi nario, San Paio de Anteal -
tares, Sobrado dos Monxes, Acibeiro, Carracedo, San Martín de
Castañeda, San Benito de Montes, San Benito de Valladolid, Santo
Agostiño de Santiago, Ter ceiros de Melide, Mercedarios de Conxo,
etc. e Encomendas da Barra e da Batundeira.

Vai precedido dunha reflexión xeral sobre o proceso desamor-
tizador, valorando negativamente a revolución burguesa e as me-
didas agrarias postas en marcha pola desamortización. Considera
necesario o seu estudo para a comprensión da historia social e
económica dos séculos XIX e XX, e fai un percorrido pola lexis-
lación desamortizadora. Recoñece a dificultade pola rigorosa pre-
paración metódica que esixe e porque o tema aínda non fora
abordado en conxunto.

Analiza algunhas posicións sobre o problema da desamorti-
zación e, de seguido, proporciona unha fervenza de datos eco-
nómicos de rendas e poxas sen estruturar.

Tamén aquí utilizou a documentación das Oficinas de Ar -
bitrios de Desamortización, existentes no AHPOR.

“La reposición del Antiguo Régimen en Orense en 1823”,
publicado en 1953, vén ser unha pequena crónica do afundi-
mento do Antigo Réxime e o mergullamento no réxime abso-
lutista ou década ominosa. É a súa primeira aproximación á
historia política administrativa da cidade e provincia, na que
volverá insistir noutros traballos.

A fonte utilizada son as Actas do Concello, que figuran na
nota 7: “Los libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Orense
han sido la base casi única del presente trabajo”. Son traballos
de síntese de varios artigos como “La Iglesia y la vida religiosa
en Orense”, “Orense y las tierras orensanas”, “Formas y expre-
siones de la cultura en Orense” e “Paisajes, formas y ritmos de
vida del Orense décimonónico” .

No primeiro, “La Iglesia y la vida religiosa en Orense”, en 13
páxinas, dános unha visión de síntese dos cambios producidos
na igrexa ourensá dende a morte do cardeal Quevedo, Rexente
do Reino, ata o bispo Carrascosa, comentando as vicisitudes
acontecidas dos prelados intermedios, Iglesias Lago, Lastra y
Cuesta e Cesáreo Rodrigo, e a volta dos franciscanos. Di que só
pretende ordenar algúns datos, noticias e relacións para que poi-
dan servir para a historia e a posible vivencia do Ourense deci-
monónico. Albíscase a utilización como fonte, en parte, dos
libros de actas do concello e dos Boletíns Eclesiásticos da dio-
cese, aínda que o autor non cita fonte ningunha.

No segundo, “Orense y las tierras orensanas”, en 32 páxinas,
nárranos a vida política, oficial e administrativa, dividida en
dous capítulos: de 1818 a 1834 e de 1834 a 1868, cunha gran ri-
queza de datos, datas, nomes e sucesos ata finais do século XIX,
relatados con gran viveza. As fontes, que tampouco cita, son os
libros de actas municipais e os Boletíns Oficiais da Provincia.





No terceiro, “Formas y expresiones de la cultura en Orense”,
en 24 páxinas, completa os anteriores, facendo un percorrido
pola vida cultural da cidade. Lembra personalidades, momentos
e formas esquecidas (inauguración da estatuta do padre Feixoo e
da de Concepción Arenal, Lamas Carvajal, dona Emilia Pardo
Bazán), institucións (Instituto de Segundo Ensino, Comisión
Provincial de Monumentos, Biblioteca e Museo Provinciais,
Sociedad Económica de Amigos del País, Imprentas de Pazos
y Lozano e a publicación do Boletín Oficial) e persoeiros (Be -
doya, Saco y Arce, Marcelo Macías). Está dividido en dous ca-
pítulos: o primeiro ata o ano 1850 e o segundo dende 1850 ata
final de século.

No derradeiro, “Paisajes, formas y ritmos de vida del Orense
décimonónico”, en 12 páxinas, evoca o paso do tempo e lembra
as modificacións estéticas da cidade a finais do século XIX. As
novas construcións, a desaparición das portas, a nova estrada, a
paisaxe (a invasión dos piñeiros, a modificación da estrutura dos
viñedos: viñedos sobre postes e viñedos baixos ou lobios) as fes-
tas (relixiosas e do Carnaval), etc.

“O cementerio de Orense” e “Notas sobre a Ponte Maior”
poden clasificarse dentro deste mesmo grupo de obras sobre o
século XIX.

O primeiro, en oito páxinas, trata da orixe do cemiterio da
cidade, unha necesidade acuciante cando o rexistro de mortos
pasou ao poder civil, cuxo primeiro proxecto data de 1820, apro-
veitando parte do cemiterio do convento de San Francisco e a
doazón da Marquesa viúva de Bóveda de Limia, dona María
Miranda. Lembra algúns dos antigos cemiterios da Trinidade,
San Roque, Santa María Nai e as vicisitudes polas que pasou o
novo ata a súa inauguración solemne en 1834. Trata, de pasada
tamén, sobre algunhas ermidas (Santa Eufemia, Mende, Porto
Vello, San Lázaro, Posío e Santa Teresa) e cruceiros.

As “Notas sobre a ponte de Ourense” é un pequeno traballo
de tres páxinas sobre os avatares da ponte dende a guerra da
Independencia co paso das tropas francesas e españolas ata

1874. A fonte que forneceu o traballo parece que foron as actas
municipais, aínda que non as cita.

Unha monografia sobre “Un pleito jurisdiccional entre la
Mitra de Orense y los benedictinos de Chantada”, en oito páxi-
nas, de 1949, trata dun enconado e longo preito (promovido no
século XVII e que chegou ata o XIX co bispo Quevedo) sobre
o patronato do beneficio curado de Santa María do Campo, dos
bispos de Ourense co mosteiro beneditino de San Salvador de
Asma, en Chantada, ben documentado e con abundantes notas
aclaratorias que amosan a súa erudición, incluso en asuntos tan-
xenciais, pero de interese, como o Camiño dos arrieiros polo
Ribeiro de Avia e o Trasdeza. As fontes cítaas na nota 1: “Los
documentos citados en este estudio obran en nuestro poder”.

Teñen unidade temática un grupo de tres artigos sobre as
Ordes Militares de San Xoán (“Jurisdicción de la Encomienda
de Beade sobre San Juan de Ribadavia”, do ano 1946 e “La
Encomienda de Beade”, de 1963), e da Orde de Alcántara
(“Notas para la Encomienda de la Batundeira”, publicada en
1961). Tema que lle era moi grato e reiterativo na evocación poé-
tica que zumega saudade dos tempos idos nunha páxina de “Os
cabaleiros da espora dourada e os brancos mantos”.

O primeiro trata sobre un preito sostido pola Encomenda de
Beade co bispado de Tui pola antiga xurisdición de San Xoán
Apóstolo de Ribadavia. Este preito foi o máis encarnizado sos-
tido pola Orde pola súa duración, encarnizamento e variadas
derivacións, contra o bispo de Tui, en cuxa diocese radicaban a
maior parte dos bens e dereitos da Encomenda. San Xoán de
Ribadavia fora encomenda e no século XVII estaba agregada á
de Beade coa súa xurisdición. Unha bula de Gregorio XV de
1622 foi o detonante para que os bispos comezasen a pretender
as visitas, que sempre se lle resistiran. O preito aínda seguía en
1728, moito despois do auto do Nuncio Pompeo Aldobrando, que
deu a victoria do esencial ao bispo frei Anselmo de la Torre.

Estas notas, como as titula o autor, limítanse a certos actos
xurisdicionais da Orde na parroquia de San Xoán, verificados





entre 1692 e 1713, como eran a excomuñón dun veciño que se
reisistiu violentamente a contribuír ás reparacións da Igrexia, ou
a resistencia dun presbítero que vendimou unha viña foreira da
Orde sen autorización e ameazou o mordomo de Beade e foi
preso. Manifesta o autor que utilizou como fonte o Archivo de
Hacienda de Orense, hoxe AHPOR.

O segundo, en 54 páxinas, é a obra histórica máis lograda
polo autor e, ao dicir de Ferro Couselo, modélica, ben estrutu-
rada, que abrangue os seguintes capítulos: “Valor y significación
del tema sanjuanista en Galicia”. “Ámbito histórico y geográfi-
co de este trabajo”. Lembra a escaseza de traballos sobre este
asunto e as facilidades que Ferro Couselo lle proporcionou para
a consulta da documentación do AHPOR.

Comeza a falar dos templarios en Galicia, da súa relación cos
hospitalarios e os escritores que lle dedicaron algunha atención,
considerando como moi valiosa a documentación sobre a Orde
existente no Arquivo de Ourense. Estuda a distribución xeográfi-
ca dos bens e dereitos por partidos de extensión moi variable
(Ribadavia, Casco, Avia acá, Avia allá, Oroso, Mourentán, Lu -
neda, Tortoreos, Porto, Bugarín e Xunqueiras, Tebra, Castrelos,
Val Miñor, Morrazo, Comeda, Soutolongo, antigas provincias de
Ourense e Tui, nas ribeiras do Avia e do Miño, principalmente, e
terras de Deza e Camba). Cada partido podía estar fomado por
unha ou varias parroquias e agregadas. Pasa logo á desaparición do
patrimonio na Desamortización e á supresión das xurisdicións
exentas en 1874.

No seguinte capítulo trata da organización e vida espiritual e
gobernativa da Encomenda que comprende as facultades dos co-
mendadores, espirituais e temporais, rendas que perciben (dez-
mos), xurisdición e cargos de xuíz, alguacil, etc., visitas a que eran
sometidos pola Orde, obrigas dos comendadores (rezos, xexúns,
vixilias, levar mantos de puntas e as cruces da Orde).

O Edicto de pecados invitaba ao pobo a manifestar publica-
mente as inxustizas e agravios cometidos polo comendador e
outras autoridades, e os pecados públicos dos seglares.

A preocupación polo patrimonio obrigaba a facer apeos
e tumbos.

Tiñan vicarios, administradores e mordomos para a admi-
nistración dos beneficios, das rendas, xuíces e escribanos ou
meiriños nos coutos.

O capítulo II trata da vida económica e da nómina de co-
mendadores. As bases e os ritmos que marcan a vida económi-
ca da Encomenda son semellantes aos que sustenta e ordena a
economía dos pazos. Semella a Encomenda a un morgado, cos
seus dominios, foros, os seus dereitos de variados tipos, as súas
percepcións por xurisdición señorial, dezmos, dereitos de pre-
sentación de beneficios, conflitos con outros señores da terra.
Os ingresos eran de orixe espiritual (pé de altar e cura de almas,
dezmos e primicias, lutuosas); de orixe temporal (cultivo direc-
to, foros e arrendamentos, dereitos de señorío (servizos e pres-
tacións persoais, barcaxes, postos nas feiras).

As cargas da Encomenda consistían nas cantidades dadas
aos priores, ao Comendador e á Orde. O sobrante era dedicado
á hospitalidade. Logo dános unha pequena nómina de comen-
dadores de Beade.

O capítulo III está dedicado ao Partido do Casco, subdivi-
dido en: A) “Historia y descripción de la cabeza de la En -
comienda” (Santa María de Beade e Reigadas) coa casa palacio,
viña, horta, ermidas da Carreira, San Roque, Portela e San Mar -
cos, adega con 39 cubas (en 1655), mobles, etc. Menciona algún
conflito de etiqueta, algúns fraudes nas vendimas e lembranzas
de tradición oral, finaliza cunha descrición da igrexa, retablo e
sepulcros. B) “Foros antiguos y conflictos de xurisdicción”.
Pertencían ao Casco 128 foros de diversos séculos (XIV-XVIII).
C) “Algunas noticias y referencias sobre Beade”. Remata coa
lembranza de varios franciscanos, o padre Medela, beneditinos,
Sobreira e Salgado, e dominicos, frei Nicolás de Castro, nados
nesta terra, e os ataques sufridos cos franceses, carlistas e realis-
tas. Dedica unha lembranza á Obra Pía de Beade, dedicada a es-
cola de latinidade.





O terceiro consta só de 3 páxinas nas que sitúa xeografica-
mente a Batundeira, na parroquia de Velle, a 3 quilómetros das
pontes de Ourense. As fontes que utiliza son do AHN e limí-
tase á historia dende o século XVII ata a Desamortización.
Menciona algúns comendadores, as rendas de 280 fanegas de
centeo e 5 de trigo. Percorre varios arrendatarios. Os bens ato-
pábanse espallados en Ourense, Celanova, Xinzo, Allariz,
Ribadavia e Señorín.

Unha evocación poética nun tema para Otero moi querido,
o dos freires das Ordes Militares, é a páxina dedicada “Os caba-
leiros da espora dourada e os brancos mantos”, que zumega sau-
dade dos tempos idos.

Moi interesante é o “Ensayo sobre las variaciones fisiognó-
micas de la calle orensana durante medio siglo”, de 1952, en 21
páxinas. Dinos que trata de ordenar lembranzas propias co mí-
nimo de obxetividade necesaria para contribuír ao estudo dal-
gúns problemas de xeografia política e psicolóxica, fisiognómica.
É, en realidade, un auténtico ensaio de fisiognomía, cunha chea
de reflexións e ideas sobre as rúas da súa cidade no que trata con
mestría non superada do ritmo e variacións do factor humano
na rúa. Está dividido en dous capítulos: 

I. A) “Tema”. Trata do estudo da rúa na cidade de Ou -
rense como xeografia política, psicolóxica e fisiognómica coa
necesidade de referirse a feitos e vivencias doutros tempos,
pois as rúas son grandes sintetizadoras e posúen vivísima me-
moria.

B) “Tres consideraciones preliminares”. Fixa o concepto de
rúa, que non é un camiño bordeado de casas. Hai que engadir-
lle o factor psicolóxico. A cidade defínese pola rúa, pola vi ven-
cia da rúa. Esta é, segundo Otero, espazo determinado por
casas, predominantemente por moradas familiares. O muro dun
convento, un horto, atenúan a sensación de rúa; non hai rúa en
pleno sentido e función se non pasa a segundo termo ou queda
ignorada a personalidade dos veciños.

En Ourense e nas cidades galegas, no inicio e na metade do
século XIX, cada porta pechaba unha vivenda fidalga, burguesa
ou artesá. O aumento da masa e a disposición en andares deu-
lle á escaleira unha función semellante á de rúa. Neste traballo
vai apuntar o proceso de adensamento ou cristalización da cida-
de. Cada rexión ten uns principios típicos de rúa, pero cada épo-
ca incorpora os seus, como consecuencia da necesidade, de
cambios de gusto e tendencia, da imitación. Disto nacen a rica
variedade de formas da rúa: paralelas, mesturadas, combinadas,
os arcaísmos. Hai que ter en conta, tamén, o afondamento dos
camiños, ás veces da rúa, e os cambios de nivel por efecto da
erosión do fluír do tráfico urbano. Nos primeiros anos do sécu-
lo XIX predominaban nas rúas os brancos, ocres e vermellos,
combinados co gris da pedra grazas ás construcións de pallaba-
rro e de pedra encalada, que contrastaban co verde dos viñedos
e cos roxos dos ladrillos planos de paredes e chemineas.

Moitas casas estaban en ruína e abundaban os beirís e os pa-
sadizos que cruzaban as rúas, como o da casa de María Andrea.
As casas de pedra non eran moitas e databan da Idade Media e
do Renacemento. A principios do século XIX xa estaban cons-
truídas as casas de pedra. Os vans consistían en ventás altas ou pe-
quenas, rectangulares. Nos baixos dominaba a porta de medio
punto a beira dunha única ventá, moitas veces despacho dunha
tenda ou dun obradoiro artesán. Salientaban as portas das adegas
cos seus clásicos enreixados. Os tellados roxos ou grises con man-
sardas e chemineas de tellas. As bufardas. O proceso de cristali-
zación uniformou as fachadas das casas, canalizando as rúas coa
supresión dos beirís. Suprimíronse os beirís, corrixíronse os esqui-
nais e ensancháronse as rúas. Formaban debuxos os coios do río
nos pavimentos das rúas e das prazas, rematados con beirarrúas,
envoltas en tons grises con outra luz reflectida nos coios e na chu-
via. A maioría das rúas seguían cos vellos enlousados.

C) “Génesis de la calle orensana”. A cidade goza do privi-
lexio da rúa debido ao factor relixioso da cátedra episcopal; ao
poder atractivo sobre os camiños e á esfera do comercio; a bur-





guesía forte, segura e renovada, nutrida da inmigración, selec-
cionada polo lucro e as raíces labregas. Á súa beira hai que con-
tar a artesá, que impón mellor a forza e o valor da rúa contra os
illotes de moradas fidalgas e eclesiásticas, formando a linguaxe
burlona.

Os fidalgos e labregos de aldea non foron público ou tarda-
ron en selo, e sempre imperfectamente. Para existir é imprescin-
dible a “forma” e o público adquírea e fortalece no tumultuoso e
apaixonado das festas relixiosas e profanas: procesións, enterros,
xuras reais, publicación de leis, castigos e condenas, espectácu-
los… fortalecen a rúa e só na rúa ten o seu fondo.

No segundo terzo do século XIX comeza a cidade a incor-
porar o sector correspondente ao río Miño.

A nova existencia comercial do século XIX, tanxente ao nú-
cleo da cidade e máis tarde, a atracción do ferrocarril provoca-
ron o extraordinario desenvolvemento da rúa do Progreso.

II. “Composiciones y formas de circulación; el ciclo anual y
el ciclo diurno”.

Durante este período, a fisonomía da rúa ourensá vai pasan-
do da distinción aparente de clases, da case ausencia de seño-
ras, da maior densidade da vida labrega á lentitude e sentido do
grupo, os pregóns, a submisión ás variacións anuais e diurnas á
confusión de clase, a presenza de señoras, o decrecer dos aspec-
tos rurais, a rapidez de movementos e menor sentido de grupo.
A presenza de seminaristas nas rúas.

As formas de agrupación momentáneas, transitorias, cam-
bian no transcurso do tempo. Circúlase máis amodo e cun
maior sentido da composición dos grupos, segundo determina-
das gradacións de respectabilidade.

A xente (mulleres e anciáns) asomábase moito ás ventás. Os
señores, cada vez con menos vinculación co mundo rural, mo -
víase con sentido escenográfico. O Espolón, as rúas do Instituto
e da Paz eran en certas horas absolutamente súas. As tertulias á
porta dun comercio, dunha farmacia, do despacho con ventá

baixa dun avogado, distinguíanse dos paseos dos días soleados
de inverno das estradas e camiños abrigados. Case todas as fa-
milias fidalgas posuían viñas nos arredores da cidade. As ter-
tulias formábanse por afinidades políticas (a do Méndez, na
rúa da Paz; a do Seara, na Praza; a de don Benito Fernández
Alonso, dos intelectuais, no comercio da Praza; a do comercio
de Bobo, na praza das Damas).

O ciclo anual, cambiante na primeira metade do século, está
marcado polas festas relixiosas (a de San Lázaro, a da Semana
Santa) e o verán, cando non había seminaristas e a xente ía ás au-
gas, á praia, ás aldeas, ás vendimas, ás matanzas, etc.

O ciclo diurno comezaba coa campá de prima, chegaban logo
as rianxeiras e os campesiños, coas xeadas de inverno e o frescor
do verán. As vellas señoras que ían á misa, ao mercado, as mulle-
res coas olas de auga da Burga, os comerciantes, os funcionarios,
os ritmos distintos de cada rúa, as pousadas, cocheiras, corte, etc.
A evocación da vida na rúa é constante, os sons, a color, etc.

En “Problemas de Xeografia galega“ (1927), en 34 páxinas, fai
unha análise descritiva da xeografia, sociedade e etnografia da pa-
rroquia de Trasalba, achega ao Congreso de Xeografia do Cairo
de 1925 que serviu de modelo para outros traballos como Terra de
Melide, Santa Marta de Velle, Calvos de Randín, Castro Cal -
delas, Santa Marta de Moreiras. etc. E a resposta á súa proposta
de que antes de facer traballos de grandes sínteses de conxunto hai
que comezar por estudos globais sobre realidades locais.

As biografías de persoeiros e amigos son outra contribución
ao coñecemento de Ourense.

Esta lixeira visión das obras históricas sobre Ourense amosa as
indubidables achegas de Otero no campo da historia local. Foi un
precursor no tratamento da historia local, que triunfou nos anos
setenta do século XX, da xeografía urbana, a que lle dedicou moi-
tas evocacións e horas, logo seguido por Ferro Couselo en “Visión
urbanística del Orense antiguo”, do ano 1955, e por outros moi-
tos escritores de hoxe en día. Intuía a importancia do estudo da





desamortización para o coñecemento da economía e da socieda-
de posteriores. Pasou dun tipo de historia romántica a apreciar
os documentos para fundamentar a historia cientificamente.
Moitas das súas evocacións e datos espallados pola súa obra son
hoxe fonte inapreciable na que bebemos moitos. Este foi o
Ourense que viu, que sentiu, evocou, amou e que nos deixou
don Ramón z
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Entrevista a 

Olga Gallego Domínguez

Pablo Sánchez Ferro

Hoxe vai un tempo atolado: chove e non, vai friaxe e
non, ouvea o vento e non; parece que mediado maio
aínda a natureza quere reter a xerminación das cores

no xardín do anti go palacio episcopal de Ourense. Encóntrome
con Olga Gallego Domínguez no que foi o seu despacho do
Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Hoxe son eu quen es-
tá á mesa, abeira do polos rexos muros do que fora fogar dos bis-
pos aurienses. Ela peta na porta con firmeza pero coa requintada
educación que a caracteriza. Levántome para que entre e sente
canda min. Teño un lixeiro sentimento de humildade debida por
sentarme na cadeira que ela ocupou con compromiso e esforzo
dende 1969 ata 1989, sucesora de Ferro Couselo, o meu avó e o
seu mestre, segundo ela declara; dende esa cadeira, chegaría a ser
unha autora clásica na doutrina arquivística do país.
É unha muller de porte modesto e aristocrático, unha mestura de
modestia e afirmación. É parca, mais afable. Estamos rodeados
de memoria. A carón de nós, milleiros de documentos gardan o
seu testemuño do pasado. No ar está suspenso o olor acre, evoca-
dor característico dos pergamiños e dos papeis vellos, que ela
aínda olla na súa pescuda cotiá. É unha muller infatigable, chea
de curiosidade polo coñecemento da historia da súa provincia, da
súa cidade. Todas as mañás vén investigar algunhas horas no ar-
quivo, está “na súa segunda casa”, dígolle eu, ela asente. Escusado
por unha longa e fonda amizade, permítome atuar a entrevista-
da a pesar da diferenza de idade e do seu prestixio.

Levas uns anos de frecuentes homenaxes: en 2006 recibiches
a dos arquiveiros e a Medalla Castelao da Xunta de Galicia.
Como sentes a concesión do premio Trasalba da Fundación
Otero Pedrayo neste ano 2008?
Paréceme algo excesivo, non me considero merecente del; por-
que todas as persoas que o recibiron antes ca min foron dunha
valía intelectual extrarodinaria. É un premio de moito prestixio
hoxe, xa é o número vinte e seis. Eu son unha simple traballa-
dora do patrimonio documental e bibliográfico, que non é nada
creativo. 

O premio outórgase a aquelas persoas que contribuíron ao acre-
centamento e ao espallamento da cultura galega e do legado de
Ramón Otero Pedrayo. Ti tes unha estreita relación coa
Fundación Otero Pedrayo. Cal é o seu papel na nosa cultura?
A Fundación Otero Pedrayo ten moita importancia porque é
unha das primeiras grandes fundacións galegas; non de carác-
ter sociolóxico, senón intelectual. É moi importante porque
permite que perviva a memoria e a obra dunha persoa como
Otero Pedrayo, que tratou o tema de Galicia baixo unha mul-
tiplicidade de puntos de vista: foi xeógrafo, novelista, poeta,
historiador; cunha oratoria formidable, que se impuña en todas
partes. A Fundación serviu, tamén, para xuntar un conxunto de
fundacións que van xirar arredor de Otero Pedrayo. 

Ti fuches durante moitos anos a encargada da biblioteca da
Fundación e hoxe formas parte do seu padroado. Como te
vinculaches a ela?
Eu tiña contacto coa Fundación Penzol a través de Ferro Cou se-
lo. Fermín Penzol doara os seus fondos bibliográficos e documen-
tais, mais faltaba un local e a organización dos libros, que
estaban sen tratar. Ferro comentoume que Francisco Fernández
del Riego, alma desa fundación, quería poñer en marcha a bi-
blioteca. Eu, que daquela traballaba en Vigo, estaba disposta a
encargarme de supervisar a organización. Del Riego falou co-





migo e puxémonos de acordo para que organizase cuns bolsei-
ros a biblioteca, todo fomentado por diversos intelectuais:
Ferro, Xocas, Fernández (de Pescanova, era un mecenas;
Penzol contribuíu coa biblioteca), etcétera. Unha serie de ga-
leguistas apoiaron a constitución da biblioteca fornecendo o
diñeiro, buscaron un local da Caixa de Aforros de Vigo no cen-
tro da cidade, instalouse a biblioteca e habilitouse para o ser -
vizo ao público, ata que foi preciso que o Concello cedese o
novo local.
A partir dese contacto con Del Riego e outros galeguistas foi
como entrei despois na Fundación Otero Pedrayo dende o
principio da súa constitución. Daquela, supervisei con Del
Riego a entrega dos documentos e manuscritos de Otero
Pedrayo á Fundación Penzol e da biblioteca á Fundación
Otero Pedrayo, cumprindo a vontade testamentaria de don
Ramón. Aínda estaba a Penzol en Policarpo Sanz cando se re-
colleu a documentación de Otero Pedrayo. Na Penzol comen-
cei a organizar os documentos con Pedro López, nunha
primeira clasificación. Despois aumentou o persoal. Na biblio-
teca da Fundación Otero Pedrayo traballei durante moitos
anos, sufrindo o problema das difucultades de desprazamento,
pois tiña que coller un taxi dende Ourense ata Trasalba.

Que podes contarnos sobre a orixe da Fundación Otero
Pedrayo?
A Fundación naceu pola vontade de traballo de todos.
Traballouse firme, partindo de cero; cun compromiso xeral pola
memoria de Otero Pedrayo. María Teresa Cortón foi en certo
sentido a alma da fundación, era moi amiga de Otero e de Risco.
Ao comezo, todos facían e desfacían, mellor ou peor, pero firme-
mente. Despois,Manuel González Somoza dedicou tamén moi-
tos esforzos a prol da fundación. Sixto Seco fixo un labor
extraordinario, era un gran relacións públicas, conseguiu fondos
para a reforma e acondicionamento do edificio, para cambiar a
instalación eléctrica, e cambiar tubaxes, retellar, etc.

Esas melloras no edificio permitiron que agora poidamos
gozar da Casa Grande de Cima de Vila como sede da Fun -
dación e lugar aberto aos visitantes. Como te atopas ti cando
vas a ela?
Gústame ir á Casa Grande de Cima de Vila. Reflicte moi ben a
vida pacega. Otero Pedrayo era un dos últimos fidalgos galegos
da terra superviventes do Antigo Réxime; el estaba a cabalo en-
tre esa época, cos seus defectos, e o liberalismo do que estaba a
favor; critica a primeira, pero procedía dela. El é o recipiente
que garda as esencias do Antigo Réxime, pero os seus sentimen-
tos van cara a unha nova era. El e o pazo convertéronse nun fo-
co de galeguismo, o que o pazo representa. Agora a casa ten
moita vida: congresos, conferencias, recitais… Tamén se recupe-
rou o xardín; é agradable dar unha paseata por el ou achegarse á
solaina.

Pola casa de Otero Pedrayo desfilaron moitos dos intelecu-
tais galeguistas do século XX. Aínda que ti xa pertences a ou-
tra xeración posterior, a túa vida correu parella coa madurez
dalgúns deles. Cal foi a túa relación con eses persoeiros da
nosa cultura? 
Eu coñecín moito a Ferro, formeime con el grazas á mediación
de Canellas. A través de Ferro tratei a outros: primeiro a Del
Riego, despois aos irmáns Isla Couto, e ao Xocas, entre outros,
que tamén fomentaron o acrecentamento da cultura galega. Eu
sentín e sinto unha admiración extraordinaria pola xenerosida-
de de todos eles e pola súa bonhomía.

E como foi a túa relación con Otero Pedrayo?
A relación directa foi escasa. Coincidimos nunha ocasión,
nunha xuntanza na Penzol, e invitounos a tomar algo, aínda que
el falaba con outras persoas. Á volta a Ourense deitouse a noi-
te, e eu, que conducía mal, dei cun bolardo. Don Ramón ía co
seu chofer e mandoulle pasar diante para que abrise camiño e
así non pasase nada.





Despois xa non coincimos ata que fun levarlle, estando el enfer-
mo na cama, un exemplar do Boletín Auriense, por mandado de
Ferro.
O que si fixen foi asistir a algunhas conferencias e ler as súas
obras. Gustoume especialmente a relativa ao padre Feijoo, que
me interesaba. É unha obra extraordinaria, moi ben documen-
tada. O gran defecto de Otero Pedrayo como historiador é que
frecuentemente omite as fontes; neste caso foi exhaustivo na
enumeración das mesmas.
Outra obra que me gustou, de ton menor, é a da Encomenda de
Beade. Interesábame porque contaba esta con documentación
do Arquivo Histórico Provincial de Ourense; quería ver que
fontes utilizara. Resultou unha obra moi fermosa e moi poética,
pero non citaba as fontes; eu comprobei que era rigoroso na in-
formación. Outras veces espallábase na oratoria.
Das súas obras literarias gustoume moito a de Adrián Solovio,
a sensualidade dos sons, das cores; dá a impresión de que escoi-
tas as campás de Santa María Nai.

Agora gustaríame que me falases un pouco da túa dedicación
ao estudo da nosa historia. Levas toda a vida investigando nos
arquivos, especialmente no Arquivo Histórico Provincial de
Ourense, ao que acodes diariamente. Que supón para ti esta
actividade intelectual?
Sempre me gustou a Historia, dende a escola de primeiro ensi-
no, cando a profesora falaba dela. Gústame. Logo gustáronme
os arquivos. Quixen traballar neles aínda que primeiro tiven que
ir destinada á biblioteca de Vigo. Eu fixen as oposicións do
Estado para o corpo facultativo de arquiveiros, bibliotecarios e
arqueólogos, na especialidade de arquivos. Foi a primeira oposi-
ción na que houbo esta especialidade. Primeiro examinabámo-
nos dunha parte común de museos, bibliotecas e arquivos e,
despois, da parte de arquivos en máis profundidade. Non obs-
tante, á hora da verdade, cando tocaba traballar, un tiña que car-
gar co que fose, tanto cun arquivo coma cunha biblioteca coma

cun museo. Traballei primeiro na biblioteca de Vigo, despois no
Arquivo Histórico Provincial de Ourense, mesmo cheguei a le-
var o Museo Arqueolóxico Provincial durante seis meses, logo
da morte de Ferro; despois veu Francisco Fariña.

Entón a túa vocación pola Historia vén de lonxe, e segue sen-
do parte esencial da túa vida, certo?
Satisfaime moito a investigación, o arquivo é como a miña se-
gunda casa. Traballei moito cos documentos: co Catastro de
Ensenada, cos protocolos, co fondo do concello… Unha cousa
é o labor arquivístico e outra é o aproveitamento das fontes.
Dende a perspectiva histórica interesoume moito a cidade, a
miña cidade. Puiden ir destinada a outros arquivos, como
Simancas ou ao Arquivo Histórico Nacional de Madrid, pero
aquí podían facerse moitas cousas. Gústame moito a historia lo-
cal. A cidade tivo un crecemento extraordinario: urbanístico, ar-
quitectónico, cultural; estableceuse a Universidade, e aumentou
o número de institutos. Hoxe o ensino chega a todos os niveis. 

E actualmente estás ocupada nalgún proxecto?
Agora estou inmersa nun traballo multidisciplinar sobre a
Limia no Antigo Réxime. Entusiásmome moi pronto e en can-
to remato o traballo esquézoo; só me lembro do que fixen se te-
ño que engadir algo. Gozo mentres o fago, e inmediatamente
quero pasar a outra cousa. Adoito ter varios traballos ao tem-
po; segundo consigo datos, vounos inserindo; e logo déixoos
aparcados. Algúns danme moito traballo por mor do ordena-
dor. O ordenador facilita o traballo, mais non resulta doado o
coñecemento profundo dalgúns programas que manexo.

Grazas á túa produción científica no eido da Historia entra-
ches na Real Academia Galega. Como foi a túa experiencia
nela?
Fun a primeira muller que ingresou na Real Academia Galega.
A anterior, Francisca Herrera Garrido, foi elixida membro nu-





merario en 1945, mais faleceu en 1950 sen ter chegado a ler o
discurso de ingreso. Fun a primeira legalmente, mais antes fora
nomeada ela. 
A actividade da Academia é moi filolóxica, polo que podo facer
poucas achegas. Estou moi contenta cos membros da academia,
fun acollida con cortesía e afecto. O feito de ser muller non sig-
nifica nada.

Deixamos a entrevista neste punto. Ela pregúntame se con iso
é suficiente. Eu dígolle que si; pois sei que dende a súa mo-
destia xa falou dabondo sobre si mesma, pedirlle máis sería
descortés. Érguese e sae cara á sala de consulta do arquivo con
ese porte cheo de dignidade que poucas persoas posúen.
Marcha a continuar coa súa investigación nos documentos.
Quedo cunha sensación agradable, de acabar de vivir unha
experiencia que gardarei na memoria e da que quedará un tes-
temuño para as xeracións vindeiras. Acabo de conversar ami-
gablemente con alguén que serve de ponte entre un tempo
pasado e un presente indefinido, alguén que atesoura un ana-
co da sabedoría colectiva z







Olga Gallego estudou o bacharelato na súa cidade natal. Na foto, con estudantes e

profesoras no claustro de San Francisco de Ourense, en xuño de 1956

No mosteiro de Oseira, 1939

Estudou Filosofía e Letras, Sección de Historia, 

na Universidade de Santiago de Compostela. 

Á esquerda, paseando por Compostela coa súa irmá, Pilar,

e a muller de Lucas Álvarez (centro)





En 1958 ingresou por oposición

no Corpo  Facultativo de Arquiveiros,

Bibliotecarios e Arqueólogos. 

O seu primeiro destino foi

o arquivo da Delegación de  Facenda

e a  Biblioteca Pública de Vigo, onde

exerceu como directora





En El Escorial, setembro de 1968

Nunha visita arqueolóxica á Rúa en 1970, acompañada, 

entre outros, por Xesús María Ferro Delgado, 

Xoaquín Lorenzo Fernández e Xesús Ferro Couselo

En 1969, por concurso, trasládase

ao Arquivo Histo� rico Provincial e ao Arquivo 

da Delegación de Facenda de Ourense





Colaboradora do grupo Marcelo Macías, de apoio 

ao Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense,

do que foi secretaria entre 1971e 1975 e, posteriormente presidenta.

Na foto, nos depósitos do Arquivo Histórico Provincial de Ourense, 1969





En Oseira, con  Xesús Ferro Couselo, a súa muller,

María Teresa Delgado Piñ� ar, e Xoaquín Lorenzo, 

entre outras persoas

En Santo Estevo de Ribas de Sil, nunha excursión

dun congreso de arquiveiros

Francisco Ferná�ndez del Riego, 

Olga Gallego, Evelina Hervella, 

esposa de Del Riego, e María Teresa Delgado Piñar 









Olga Gallego participou

activamente en numerosos

congresos sobre temas

históricos e arquivísticos

Na inauguración 

da exposición

conmemorativa do VII

centenario da morte 

de Afonso X. Arquivo

Histórico Provincial.

Na foto, entre outras

persoas, aparecen Xerardo

Fernández Albor, Mariano

Rajoy e Victorino Núñez





Na festa literaria 

de Trasalba 

Olga Gallego

Domínguez, no Arquivo

Histórico Provincial de

Ourense, nun curso de

iniciació�n aos arquivos





En Porto, en 1985,

con Vicenta Corté�s Alonso

(esquerda) e outra amiga

Durante as celebracións 

do sexquicentenario do Mosteiro

de Santa Clara de Allariz 









Lendo o pregó�n 

da festividade do Corpus

Christi, Ourense, 1987





Olga Gallego é académica

corresondente da Real Academía

de la História (1980) e numeraria

da Real Academia Galega (1985).

O discurso de ingreso desta

última versou sobre “As barcas

e as barcaxes da provincia 

de Ourense no Antigo Réxime” 





Inauguració�n da Biblioteca

do Concello de Vigo

En Palma de Mallorca, con

Francisco Fernán� dez del

Riego e Evelina Hervella





Olga Gallego é membro do Padroado da Fundación Penzol. Na foto, de 1988, nunha reunión do Padroado.

De esquerda a dereita e de abaixo a arriba: Xulio Souto Jiménez, Marino Dónega, Francisco Fernández del Riego,

Agustín Sixto Seco, Carlos Casares, María Xosé Rodríguez Galdo, Xaime Isla Couto, Alfonso Zulueta, 

Olga Gallego, Blanca Jiménez, Xulián Parga e Antón Vidal Andión











Pedro Ló�pez, Minia Martul,

Amalia (esposa de Pedro López)

e Olga Gallego no ano 2000

En Santa Mariña de Aguas

Santas, en 2000, con María

Xosé� Sierra Rodrí�guez 

e Francisco Fariñ� a Busto









Nunha conferencia na Casa de Galicia en Madrid





Olga Gallego centrou a súa

atención investigadora nos

fondos documentais de todo

tipo de arquivos, tanto

públicos como privados





Con Vicenta Corté�s Alonso

(centro), Pedro Ló�pez

Gómez (esquerda) e outras

persoas en Viena, 2003



Coa sú� a irmá Pilar na Catedral 

de Ourense, en 2006







Despacho de Otero Pedrayo en Trasalba.

Olga Gallego participou na constitución da Fundación Otero Pedrayo, onde se encargou da supervisión 

da entrega dos documentos e manuscritos de Otero á Fundación Penzol e da biblioteca á Fundación Otero Pedrayo

Fotografía: Antón Vidal









Reunión do Padroado da Fundación Otero Pedrayo en Trasalba
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A festa literaria de Trasalba, que organiza a Fundación Otero Pedrayo, 

celébrase tradicionalmente o último domingo do mes de xuño
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En 2006, no Liceo

de Ourense, Olga Gallego

recibiu unha homenaxe

dos arquiveiros de toda

España





o tecido da historia







Laudatio de Olga Gallego

Domínguez

Premio Trasalba 2008

Pablo Sánchez Ferro

Avida é unha sorte de precario cumprimento. Cada exis-
tencia humana ten unha soa e imprecisa oportunidade
de ser vivida. Cada persoa vaise enchendo e baleiran do

de tempo nun estraño pero certo paradoxo. Enchémonos de
tempo cando asimilamos as nosas experiencias, cando a nosa
memoria medra coma unha árbore frondosa, mesmo cando o
noso corpo asume as inexorables mutacións dos anos. Balei -
rámonos porque o tempo que corre cara ao cumprimento é un
tempo que foxe, un tempo perdido; baleirámonos porque o que
criamos sólido edificio da memoria vaise tornando ruína; a ár-
bore dos recordos vai perdendo a follaxe ata quedar espida fron-
te á nada; baleirámonos porque as experiencias que vivimos son
cada vez máis tenues, eslúense no mar calmo da rutina, herdei-
ras do crecente escepticismo, parellas anódinas coas que lles pre-
cederon, ás veces non son máis que o froito agraz da desilusión,
que xamais acada a doce sazón. Non obstante, hai quen posúe
unha arte de mudar a ruína en beleza, de converter a engurra en
signo de presenza e non de ausencia, como as árbores que su-
man aneis no interior e posúen os accidentes da casca no exte-
rior, sendo fermosas na súa significación de puxanza fronte aos
embates da intemperie; esas persoas cómprennos máis ca outras;
é así, aínda que non queiramos admitilo; e serven de estímulo
para manter na alma o remol do abraio, o remol da sa curiosi-
dade que atesouran os cativos.

Para min, Olga Gallego Domínguez é unha desas persoas;
unha rara avis na manda torpe e menesterosa que conformamos
a humanidade aletargada deste occidente conformista; unha
persoa chea de forza interior e de sabedoría; unha persoa que
exemplifica sen estridencias, con humildade, non podería ser
doutro xeito nela, o devezo de cumprimento, a xenorosidade
fronte ao don da vida que lle outorgaron. E isto faime sentir
unha fonda satisfacción por poder ofrecerlle hoxe as miñas pa-
labras, estando ela rodeada de tantos amigos e compañeiros.
Unha fonda satisfacción por un dobre motivo: por compartir
unha longa amizade con ela, fortuna do afecto que herdei do
meu avó materno, Xesús Ferro Couselo; e satisfacción fonda por
compartir con ela unha profesión, a de arquiveiro, comprometi-
da coa custodia da nosa memoria colectiva; unha profesión que
procura evitar a ruína do edificio da memoria; unha profesión
na que Olga Gallego Domínguez chegou a ser unha autoridade
doutrinal e un exemplo de bo facer. O seu compromiso permi-
tiu que os testemuños do pasado agochados nos documentos
chegasen ata nós para poder ser transmitidos ás xeracións futu-
ras e para que moitos deles nos falasen nun gran número de es-
tudos cos que a homenaxeada contribuíu ao coñecemento da
nosa cultura.

O tempo transcorreu enchendo e baleirando a vida dende
que Olga Gallego nacera nun 21 de decembro de 1923, entre as
ruelas antigas da vella Auria, cidade tan cara dela, cidade tan ca-
ra para a nosa cultura galega. Na antiga rúa Pizarro, hoxe cha-
mada, cun nome infinitamente máis suxestivo, do Perigo, veu ao
mundo na casa familiar, sendo a terceira filla do matrimonio
formado por Pilar Domínguez Castro, oriúnda de Allariz, e
Manuel Gallego Lamas, natural de Taboadela, dono dun co-
mercio de tecidos. 

En Ourense realizou os estudos primarios e secundarios que
lle permitiron acceder á universidade. Daqueles anos lembra
que foi cedo á escola, pois era unha nena revoltosa e que xa ti-
ña unha clara vocación polo estudo da Historia.





Olga Gallego ingresou no ano 1942 na Universidade de
Santiago de Compostela para cursar a carreira de Filosofía e
Letras, na sección de Historia. Entrou con dezanove anos por
causa dun tifo moi grave que lle fixo perder o primeiro curso
universitario; entón era frecuente que se desen casos de tifo de-
bido ás augas do verán. Nas aulas universitarias coincidiu con
Manuel Lucas Álvarez, quen despois sería catedrático de
Paleografía e Diplomática na propia Universidade de Santiago,
e tamén con Otero Núñez, quen, á súa vez, converteríase en ca-
tedrático de arte desa institución. A Olga Gallego gustáballe a
Diplomática, o seu interese polos documentos xa estaba nidia-
mente definido. Por esa razón, ao rematar os estudos, coa me-
diación de Canellas, profesor de Paleografía e Diplomática,
contactou con Ferro Couselo, quen a acolleu e axudou a prepa-
rar as oposicións no arquivo de Facenda de Ourense.

Como primeiro froito do seu estudo, en 1955, aprobou as
oposicións de auxiliar e foi destinada á Biblioteca Provincial de
Ourense. Poucos anos despois, en 1958, ingresou tamén por
oposición no Corpo facultativo de arquiveiros, bibliotecarios e
arqueólogos do Estado, sendo destinada á biblioteca pública de
Vigo.

En Vigo, Olga Gallego desenvolve unha actividade incesan-
te para organizar diversos centros relacionados cos materiais bi-
bliográficos e documentais. Ademais do seu traballo na
biblioteca pública, establece o arquivo da Delegación de
Facenda, organiza a biblioteca da Fundación Penzol con axuda
de bolseiros, primeiro, e de Pedro López Gómez, despois.
Froito desa colaboración, ambos autores sacarían anos máis tar-
de a Guía das coleccións bibliográficas e documentais desa funda-
ción, que posúe unha das bibliotecas máis importantes de
Galicia.

Na cidade olívica, Olga Gallego tamén destinou os seus es-
forzos á catalogación da biblioteca da Escola de Peritos
Industriais, a da Caixa de Aforros e a do Instituto Santa Irene,
onde coñece a Méndez Ferrín. 

Por fin, a súa vocación arquiveira veríase cumprida en 1969,
momento no que sucede a Ferro Couselo na dirección do
Arquivo Histórico Provincial de Ourense, para permanecer no
cargo ata a súa xubilación no ano 1989. Volve, pois, á súa que-
rida cidade.

Nesta etapa da súa vida, na plenitude da súa madurez inte-
lectual, vai desenvolver unha actividade incesante nos eidos da
arquivística e da historia. Moitas son as súas achegas en ambas
disciplinas e escaso o tempo para referilas. O seu traballo de or-
ganización do Arquivo Histórico Provincial fundouse nos crite-
rios renovadores da doutrina arquivística que ela xunto con
Pedro López Gómez introduciron no territorio galego. Ese tra-
ballo concretouse na elaboración de importantes estudos e ins-
trumentos de descrición como a súa Guía do Arquivo Histórico
Provincial de Ourense, do ano 1977, ou o seu catálogo do Ca -
tastro do marqués De la Ensenada na provincia de Ourense, do
ano 1989, por citar os máis salientables. 

É nesta época cando tamén pasa a ser, primeiro, secretaria
(entre 1971-1975) e, logo, directora (dende 1990) do Grupo
Marcelo Macías de colaboradores do Museo Arqueolóxico e
do Arquivo Histórico Provincial de Ourense. No seu Boletín
Auriense, Olga publicou un gran número de colaboracións rela-
tivas ao pasado, especialmente ao Antigo Réxime, da provincia
e da cidade de Ourense, dende moi diversas perspectivas cientí-
ficas: o mundo librario, as institucións monacais, a medicina, a
farmacoloxía, a sociedade, a economía, a administración, a arte,
o urbanismo, a biografía da nobreza, a presenza dos xudeus, e un
longo etcétera. Non podo deixar de citar cando menos La orga-
nización administrativa territorial de la antigua provincia de
Ourense a mediados del siglo XVIII (1988), ou A cidade de Ourense.
Unha visión a través dos séculos (2001).

A produción científica de Olga Gallego sobrepasa o cente-
nar, entre artigos e monografías. Olga Gallego encheu o tempo
presente e futuro co seu traballo de investigación; ateigouno coa
reconstrución dos vestixios que perviviron nos documentos.





Pero tamén se preocupou por achegarnos ferramentas que nos
permitisen custodiar e transmitir ás xeracións futuras os vesti-
xios do noso pasado e do noso presente, grazas a multitude de
estudos de arquivística, dedicados tanto á teoría como á praxe e
a toda clase de arquivos, tanto públicos, como privados. Por ci-
tar tan só algúns traballos considerados xa clásicos na doutrina
arquivística peninsular, creo que non pode escusarse a presenza
aquí da súa Introdución á Arquivística, realizada en colaboración
con Pedro López Gómez. Este foi o primeiro manual moderno
de Arquivística no Estado español, e apareceu en galego, en
1985. Outro título inescusable é a Clasificación de fondos de los
archivos históricos provinciales, do ano 1980, publicado polo
Ministerio de Cultura, que foi a primeira proposta xeral na ma-
teria, asinada, de novo, con Pedro López Gómez. Tamén debe
figurar aquí o seu Manual de archivos familiares, publicado en
1993, e referente clásico da arquivística peninsular.

O labor no eido da arquivística de Olga Gallego foi dunha
amplitude enorme: non só dirixiu o Arquivo Histórico
Provincial de Ourense, senón que tamén se involucrou no cam-
po asociativo profesional, pois chegou a ser presidenta de ANA-
BAD Galicia, de 1994 a 1995; e foi mestra de arquiveiros en
diversos cursos e na colaboración con Iberoamérica.

Pero a inxente actividade de Olga Gallego Domínguez ma-
nifestouse noutras facianas. O seu labor a prol da cultura galega
concretouse, ademais do estudo do noso pasado, na súa perten-
za a diversas fundacións galeguistas, comprometidas coa trans-
misión e coa difusión do noso patrimonio colectivo identitario.
É vogal da Fundación Penzol, e membro do padroado da
Fundación Otero Pedrayo, dende a súa orixe, e foi durante moi-
tos anos a encargada da dirección da biblioteca.

Todos estes feitos fixéronna merecente de varias condecora-
cións: o Lazo da Orde de Afonso X o Sabio (1969), a Medalla
de Prata de Galicia (2000) e a Medalla Castelao da Xunta de
Galicia (2006). Os seus méritos na investigación histórica foron
recoñecidos, tamén, co seu nomeamento como Académica

Correspondente da Real Academia da Historia (1980) e
Académica Numeraria da Real Academia Galega (1985), sendo
a primeira muller que ingresaba, pois Francisca Herrera
Garrido, nomeada antes ca ela, non chegou a tomar posesión da
cadeira. Olga Gallego ingresou nesta entidade co discurso titu-
lado As barcas e as barcaxes da provincia de Ourense no Antigo
Réxime (1986).

O seu labor sempre foi humilde, calado, alleo aos premios e
ás prebendas, que sempre recibiu con modestia; foi un labor vo-
cacional, constante, a prol da verdade e do coñecemento, sen
agardar outra recompensa que a satisfacción persoal e a axuda á
sociedade. Grazas a Olga Gallego, voces que permaneceran
agochadas durante séculos nos documentos comezaron a falar-
nos para acrisolar a nosa identidade, para que puidésemos saber
de onde viñamos, quen eran os nosos devanceiros, cales foron as
súas grandezas e as súas miserias; en definitiva, quen fomos co-
mo pobo, como cultura. Cos fíos do pasado recollidos na madei-
xa das escrituras, Olga Gallego elaborou un importante pano do
tecido da nosa Historia.

Cando a Xunta de goberno da Fundación Otero Pedrayo
acordou, o 19 de abril pasado, dedicar o premio Trasalba deste
ano 2008 a Olga Gallego Domínguez, sentín que o tempo esta
vez nos enchía tamén a todos nós cunha merecida homenaxe
como comunidade. 

En nome desta institución, transmito a Olga Gallego Do -
mínguez o noso fondo agradecemento polo seu exemplo e a súa
xenerosidade no acrecentamento da cultura galega z





arredor de olga gallego





Para Olga Gallego
Xosé R. Barreiro Fernández

Non sei se é consciente Olga Gallego de que, sendo dou-
tra xeración, tráenos os vellos saberes humanistas do

Ourense de Risco, Otero, López Cuevillas, Xocas e daquel
mestre de Trasalba que mellor entendeu a lingua dos brañegos
e que se chamaba Noriega Varela.

Fuxindo dos focos e dos altofalantes, en forma silenciosa e
humilde, dedicou a súa vida a inventariar e catalogar o depó-
sito da nosa historia, conservándoo co agarimo que só os sa-
bios saben poñer nas súas responsabilidades sociais.

Olga sabe que naquelas escrituras, naqueles atados e estan-
tes se gardaba o alento da vida dunhas xentes que se resistían
a desaparecer e que querían deixar na pluma do escribán os re-
tallos da súa vida.

Como todo arquiveiro de oficio, Olga Gallego foi sempre
capaz de transcender da resma do papel que tiña diante e no ar-
quivo atopou un mundo de vivencias e de misterios, e foi unha
privilexiada observadora do decorrer dos tempos, da miseria
pero tamén do heroísmo humano. E, por iso, quixo comuni-
carnos algo desoutro mundo soterrado e escuro. E así foron
aparecendo diversas investigacións, todas centradas no seu
Ourense, que apareceron no vello e histórico Boletín do Museo
Arqueolóxico Provincial de Ourense e no seu renacido fillo, o
Boletín Auriense.

Cos anos, os coñecementos e a experiencia concrétanse en
sabedoría e Olga Gallego foi reclamada dende distintas ins-
tancias: dando conferencias e leccións de Arquivística en dis-
tintas universidades do Estado.

Sempre houbo na súa vocación arquivística un obxectivo
de utilidade social. Sobran neste país “sabios” reconcentrados
en si mesmos, xenios ocultos que fan da súa suposta ciencia
unha permanente escena para as súas representacións. Son in-
telectuais de praceres solitarios.

Polo seu carácter, viviu sempre en permanente servizo para
os demais, facilitando aos investigadores o acceso ás fontes,
prestándolles a súa axuda e consello e poñendo á súa disposición
os elaborados catálogos, aínda hoxe en vigor, do arquivo histó-
rico provincial de Ourense e do arquivo da Fundación Penzol
(este en colaboración con Pedro López Gómez, o renovador da
ciencia arquivística en Galicia).

Membro de distintas corporacións de España e de Galicia,
Olga Gallego é tamén académica de número da Real Academia
Galega, onde ingresou o 15 de novembro de 1986 cun discurso
sobre As barcas e barcaxes na provincia de Ourense no Antigo
Réxime. Durante moitos, demasiados anos, foi a única académi-
ca en medio de tantos académicos. Hoxe, felizmente, xa com-
parte a súa cadeira con outras cinco moi destacadas mulleres.

Colaboradora coa institución que presido, sempre atenta e
servicial para prestar as axudas e consellos que se lle solicitan,
constitúe para min unha honra presidir unha institución da que
forman parte personalidades como a de Olga Gallego.

Non só merece este premio Trasalba, merece tamén o reco-
ñecemento de toda a cultura galega polo que traballou, xenero-
samente, poñendo en pé bibliotecas e arquivos esquecidos como
o do Instituto Santa Irene, de Vigo; a Escola de Peritos, tamén
de Vigo, ou a Fundación Penzol. O seu nome estamos seguros
que perdurará para sempre z





Estudos sobre fidalguía e padroádego artístico na
obra de Olga Gallego Domínguez
Yolanda Barriocanal López

Oestudo das relacións entre a obra de arte e os seus comi-
tentes foi sempre un tema complexo e fascinante. Ar tistas

e artesáns, grandes e pequenos mecenas xustifican o nacemento
das obras de arte, dende as solucións máis monumentais ás máis
humildes, compoñendo o panorama da vitalidade e da diversida-
de do mundo artístico.

Se durante décadas de labor historiográfico os artistas e as
súas obras concitaron a atención dos estudosos, agora contém-
plase a necesidade de coñecer tamén as persoas e institucións
que as promoveron, para que a súa creación non se vexa como
unha simple cadea de feitos illados, senón como parte dun todo
indisoluble, contempladas dentro dos contextos orixinais nos
que naceron. Así e todo, non proliferan os estudos que aborden
o fenómeno do padroádego artístico fóra dos grandes exemplos,
faltando traballos sobre a incidencia e a evolución do fenómeno
nos focos provinciais.

As decisivas achegas feitas por Olga Gallego, dende a súa do-
bre faciana como arquiveira e como historiadora, ao estudo da
nobreza a través dos fondos documentais, fragmentarios e dis-
persos, fundamentalmente os arquivos das propias casas e os
protocolos notariais, achégannos ao coñecemento desta nobreza
de segunda categoría no estamento nobiliar, “unha nobreza e fi-
dalguía provincial e nunha boa parte ruralizada", segundo súas
propias palabras. A orixe das casas fidalgas, a fundación de vín-
culos e morgados, as vías de ascenso, as abondas compravendas,
foros, arrendos, dentro da afanosa carreira de atesouramento de
rendas e poder, as alianzas matrimoniais, os longos e acalorados
preitos, e a procura de novos camiños de promoción en cadros
administrativos e militares, son as múltiples miradas que a auto-
ra dirixe sobre a andadura histórica deste estamento nobiliario
que tamén soubo apreciar o valor que tiñan as artes como pode-

roso instrumento para a construción dunha imaxe de prestixio e
poder, construíndo ou reedificando nobres pazos nos seus luga-
res orixinarios e dotando co seu padroádego igrexas e capelas. 

Nunha época, como a do Antigo Réxime, en que a imaxe e a
ostentación constituían manifestacións esenciais do poder. Quen
encargaba unha obra buscaba que, á marxe das calidades estéti-
cas, expresase con claridade a súa xerarquía e posición social, co-
mo deixan entrever algunhas destacadas actuacións de carácter
civil e edilicio que Olga estuda, caso do pazo renacentista dos
Oca, ou xa no século XVIII a reedificación polo conde de
Troncoso da coñecida como casa dos Zúñiga, que conforman al-
gúns dos edificios civís máis emblemáticos do tecido urbano de
Ourense.

Fóra destas manifestacións, o marco da morte concentrou o
groso das actuacións, pois algúns particulares, desexosos de ase-
gurarse unha última morada acorde co seu status, edificaron ca-
pelas funerarias nos templos do seu padroádego, sendo un bo
exemplo a capela dos Altamirano na igrexa de Santa María la
Mayor de Trujillo (Cáceres), que acabarían por residir en
Galicia, entroncando con outras nobres familias. 

En terras galegas, a construción do Colexio da Compañía
dos Xesuítas, en Monforte de Lemos, obra cimeira do clasicis-
mo postherreriano, promovida polo cardeal Rodrigo de Castro,
posibilitou a irradiación do estilo grazas ao mecenado dalgunhas
liñaxes con el relacionados, como os Losada de Trives ou os
Cadórniga da Mezquita. Os primeiros, aproveitando as especiais
circunstancias que lles brindaba a chegada a Monforte do arqui-
tecto milanés Vermondo Resta, para a ampliación e mellora do
pazo da Freiría, e os segundos promovendo o panteón familiar
na igrexa de San Martiño da Mezquita, onde interveu o mestre
Simón de Monasterio, grazas a outro prócer galego, Antonio
Pimentel, chantre e cóengo da catedral hispalense.

No proceso de creación artística, o patrón tiña un papel tan
importante como o do propio artífice. Só o incansable tesón de
Olga Gallego e o seu coñecemento das fontes documentais per-





mite coñecer o proceso de consolidación destes señoríos no sur
ourensán, contextualizando estes ambiciosos proxectos e a co-
rrecta comprensión da difusión dos modelos culturais. Pero o seu
empeño non queda aí, facendo en cada caso a reconstrución xe-
nealóxica destas familias ao longo dos séculos, de xeración en
xeración, coa sucesión dos seus títulos, propiedades e dereitos,
ata a súa disolución, convertendo os resultados desta sistemática
masa documental nunha sólida achega para a historia social.

Se dende a óptica da historia da arte se persegue o enfoque
global e a comprensión total dos fenómenos artísticos, represen-
ta un privilexio ter colaborado con Olga Gallego nestes últimos
traballos, e grazas ao seu maxisterio afondar nos modelos de pa-
droádego, poñendo de manifesto a influencia destes comitentes
na configuración e na evolución estilística da arte galega, posi-
bilitando que as obras poidan ser non só admiradas senón ta-
mén comprendidas.

Ademais de poder abordar estes fenómenos dende distintos
campos de estudo, os que temos a oportunidade de traballar a ca-
rón de Olga sabemos da súa xenerosidade e merecemento deste
Premio Trasalba por un labor infatigable ao servizo da cultura e
pola magnitude dunha obra en plena vitalidade creadora z

Verbas de homenaxe a Olga Gallego
Isabel Blanco

Cando Pablo Sánchez Ferro, un dos promotores desta
pu blicación, me chamou para solicitarme un breve tex-

to-homenaxe sobre Olga Gallego, recoñezo que me entrou me-
do e dixen que non podía, pois ¿que podería engadir eu ás verbas
que personalidades, amigos e compañeiros de Olga dedicaron
con moito acerto nas diversas homenaxes que ultimamente vén
recibindo? Pablo insistiu, volvín dicirlle que non, alegando que
a miña axenda estaba completa neses días e Pablo volveu in-
sistir, intelixentemente, aludindo á miña condición actual de
presidenta de ANABAD-Galicia e a que a calidade humana e
profesional de Olga ben merecía o esforzo. Ante estes argumen-
tos irrefutables, a miña resistencia non puido continuar e acep-
tei sen ter claro cal debería ser a orientación do meu texto.

Finalmente, despois de reflexionar, e dende o convence-
mento de que non podo expresar mellor o xa dito sobre Olga,
concluín que a miña homenaxe particular debería ser o feito de
compartir con Olga, e con todos aqueles interesados, as miñas
vivencias con ela, e para isto penso que o formato que mellor se
adapta a este obxectivo é a carta persoal.

Querida Olga:
Probablemente ti non sexas consciente do regalo que me fi-

xeches o día 22 de xuño do 2006 cando o presidente da Xunta
de Galicia, Emilio Pérez Touriño, che entregou unha das meda-
llas Castelao dese ano. Eu estaba alí, no Convento de San
Francisco, en calidade de presidenta de ANABAD-Galicia,
emocionada e orgullosa de ti tanto como persoa como profesio-
nal. Nese intre sentín que non só ti recibías ese honor, esa me-
dalla outorgábasenos a todos os arquiveiros e bibliotecarios
galegos como recoñecemento ao noso traballo diario, invisible e
silencioso pero con moita e positiva repercusión social cando
ten os apoios necesarios. Ese recoñecemento viña a compensar





todos os esforzos deses profesionais que loitan constantemente
contra a inercia da clase política, especialmente a municipal, de
dedicar a maior parte dos seus presupostos a festas, ou a espec-
táculos banais, e a outros conceptos semellantes, que apenas
contribúen a construír unha sociedade democrática onde os ci-
dadáns teñan dereito real a acceder libremente á información e
así poidan conformar unha opinión crítica e exercer unha acti-
tude cívica. Como resultado desa política, as bibliotecas e os ar-
quivos, que son os centros que inherentemente teñen como
misión principal garantir o acceso dos cidadáns en condicións
de igualdade á información, non se encontran nas prioridades
políticas e seguen tendo pouca visibilidade social. Porén, nese
momento, estes centros non só eran visibles e recoñecidos poli-
ticamente senón que os seus profesionais eran os protagonistas
do evento.

Ese día, tamén, houbo lugar para a nostalxia: visualicei con
cariño a etapa que compartimos, de 1992 a 1994, na ANABAD.
Corría o ano 1992 cando a candidatura de ANABAD-Galicia
presidida por Francisco Fernández del Riego, home moi com-
prometido coas bibliotecas, cos arquivos e coa cultura galega,
chegaba á súa fin; así que Pedro López e Carlos González
Guitián, dúas das persoas, que como ti ben sabes, foron duran-
te moito tempo o motor da asociación, empezaron a buscar vo-
luntarios para formar unha nova directiva e entre as persoas que
recrutaron estaba eu. Tiñamos a candidatura case completa pe-
ro nos faltaba o/a candidato/a máis importante, o presidente ou
presidenta, xa que este/a era a persoa que nos ía representar an-
te a sociedade e as autoridades políticas e intelectuais. Fernández
del Riego deixaba alto o listón, así que non era fácil encontrar un
ou unha substituta. A Pedro e a Carlos ocorréuselles que ti eras
a persoa adecuada, pois reunías todas as condicións necesarias:
excelente arquiveira, que ademais foras bi bliotecaria, persoa moi
querida, comprometida coa cultura galega, etc. Lembro que
cando nos puxemos en contacto contigo, a túa contestación foi
que como xa estabas xubilada, crías que non podías contribuír

con nada e que agora era o tempo dos novos porque xa sabia-
mos máis. Porén, debido á nosa insistencia, acabaches aceptan-
do, a pesar de que este cargo sen remuneración te obrigaría a
trasladarte con frecuencia dende Ourense, cidade na que vivías,
á Coruña, onde se encontraba a sede da Asociación e vivían a
maioría dos membros da directiva. Así foi como empezou a no-
sa andaina común. Recordo, tamén, que cando te coñecín levei
unha grata sorpresa, pois no meu imaxinario ti eras un ídolo
profesional, xa que tiñas moito prestixio e eras polifacética: bi-
bliotecaria, arquiveira, historiadora, autora, docente, conferen-
ciante, etc., por isto esperaba encontrarme cunha persoa
distante e sen interese polas persoas que acababan de chegar á
profesión, como era o meu caso e, porén, encontreime cunha
persoa moi humilde e moi próxima e que manifestaba intere-
se polas ideas dos novos.

Durante tres anos traballamos xuntas, non sei se con moito
acerto, pero si con moita ilusión e devoción. Cada proposta que
faciamos “os novos”, como ti dicías, era apoiada e asumida por
ti sen ningún reparo, demostrando unha vez máis que no só non
tiñas medo á novidade senón que a asumías con facilidade. Nesa
etapa non tivemos moita repercusión social pero conseguimos
realizar algunha actuación innovadora para aquel momento: pu-
blicación dun boletín informativo, Papeis, sobre feitos e eventos
das nosas profesións, sinatura dun convenio coa Deputación da
Coruña para a formación dos seus bibliotecarios, participación
no Congreso Nacional sobre a SIDA, organización dunhas xor-
nadas sobre SIDA e bibliotecas, redacción de informes sobre o
panorama galego das bibliotecas e dos arquivos e por primeira
vez logramos ter unha reunión co Conselleiro de Cultura para
expoñerlle a situación destes centros.

Para despedirme, querida Olga, gustaríame dicirche que
comparto plenamente todos os cualificativos que os teus amigos
e compañeiros dixeron de ti: excepcional, adiantada á súa épo-
ca, profesional de primeira liña, rigorosa intelectualmente, moi
capacitada para o traballo, disposta e comprometida co país,





mestra entrañable, honrada profesionalmente, orgullo para
Galicia, exemplo para o mundo dos arquivos, figura senlleira
para o mundo da cultura, etc. A todos estes cualificativos a min
gustaríame engadir que fuches e es unha persoa capaz de xerar
consenso, interese e afecto alá por onde vaias.

O meu sincero afecto, unha aperta z A Coruña, 7 de maio de 2008

Un referente na historia da cidade de Ourense
Francisco Fariña Busto

Dona Olga é un referente preciso e imprescindible para
tracexar a historia da cidade de Ourense. A dedicación

constante e continuada na esculca dos documentos que forman
as coleccións do Arquivo Histórico Provincial de Ourense e, en
menor medida, dos do Arquivo da Catedral ou os do Arquivo
Diocesano, permitiulle ir facendo unha colleita de información
que lle servirá para a súa organización e accesibilidade, propor-
cionando aos investigadores e curiosos os elementos básicos de
descrición documental para acceder aos fondos, mediante guías,
catálogos e outros instrumentos de referencia. Pero non ficou
aquí, con ser este traballo importante; o seu labor de arquiveira
é tamén paradigma na proxección social do seu labor cotián, xa
que ao longo de anos de procurar información moi variada foi
atando cabos e tecendo unha imaxe xeral da cidade, das súas ca-
sas, dos seus monumentos e, sobre todo, das súas xentes e do seu
vivir que se trasloce en boa parte dos artigos e libros que reco-
lleitan o proceso histórico, dos libros e traballos propios e tamén
dos alleos, que somos moitos (e dígoo en primeira persoa por-
que me cómpre facelo constar así) os debedores das súas contri-
bucións, préstamos e suxestións, non só dende os documentos
publicados senón pola súa xenerosidade facéndonos partícipes
das súas descubertas e proporcionándonos os datos básicos para
proseguir outras pescudas que ela mesma podería ter articulado
pero das que non dubidaba en prescindir para deixalas noutras
mans coidando incitar ao traballo dos demais.

Ao analizar a súa biografía e bibliografía pode chamar a
atención o feito de que os seus traballos cobren entidade a me-
dida que avanza o tempo vital e profesional. Non é un engano,
é a realidade vizosa do seu empuxe e actividade vital, que man-
tén unha plenitude xovial; o froito de moitos anos previos de de-
dicación a esculcar nos documentos máis variados acaba por
servir para delimitar unha biografía (“Unha dama e tres liñaxes





ourensáns”), estudar a complexa situación social dunha época
convulsa pola incidencia das pestes (“La peste en Orense desde
el siglo XIV al XIX”) ou a súa demografía (“Cuatro siglos de
demografía orensana”), estudar os seus monumentos singulares
(“Torres, puerta y cerca de la ciudad de Orense”, “Notas sobre
algunas ermitas orensanas”, “As Casas Reales de Cimadevila ou
do Correxidor”, “A alfóndiga ou pósito ourensán”, “El Pazo de
los Oca, D. Álvaro de Oca e dona María Sarmiento, señores
de Celme, sus fundadores”, etc.), dende as Burgas á Casa Con -
sistorial (“Las Casas Consistoriales de la Ciudad”), a vida co-
mercial (“Ferias y mercados de la provincia de Orense”), a xus tiza
(“La justicia local de la provincia de Ourense en el Antiguo
Régimen”; “Las cárceles de Ourense”); aproximarse ás preocu-
pacións culturais dun señor ou dun sector (“La biblioteca del
conde de Ribadavía, D. Enrique Enríquez”; “Libreros orensanos
de los siglos XVI al XVIII”, “As bibliotecas das ordes relixiosas
no Ourense do Antigo Réxime”), facer unha panorámica fami-
liar das distintas ramas dun tronco e das súas radicacións terri-
torais (“Promotores y artistas: los Cadórniga y la irradiación del
clasicismo”; Los Losada de la Granja y pazo da Freiria, Los
Quiroga) ata perfilar a configuración xeral da Cidade (Ourense,
Madrid,1998; A cidade de Ourense. Unha visión a través dos sécu-
los. Ourense, 2001) e achegarnos aos perfís das mulleres desa
mesma cidade (Historia da muller. Mulleres ourensáns dos séculos
XIV-XVIII) ou á definición global dun territorio (La organiza-
ción administrativa territorial de la antigua provincia de Orense a
mediados del siglo XVIII), e a reflexión sobre outras visións dese
mesmo Ourense, que nos concitan novamente nesta ocasión co-
mo ese “Ourense visto por Otero Pedrayo”.

Unha manchea de títulos e aproximacións, todas elas facia-
nas diferentes dunha mesma realidade complexa, a cidade de
Ourense e as súas xentes, que sobrepasa o mundo local para
converterse en historia, documentación e análise interpretativa
que van da man, achegándonos a unha realidade latexante onde
florecen as inquedanzas dos homes e mulleres que transitan as

rúas da cidade á que tanto lle ten dedicado, o quefacer cotían, as am-
bicións, as leas, a heroicidade, a preguiza e o desexo de mellora, a
compravenda e a creación cultural e artística, que todas elas transi-
tan polas páxinas dunha obra feita co mimo e coidado da dedicación
atenta á conservación e coñecemento dun patrimonio público ao
que serviu e serve dende a súa actividade como arquiveira e como
investigadora, exercendo sempre como cidadá consciente z





Arquiveira intelixente e laboriosa
Francisco Fernández del Riego

S empre imaxinamos a nosa benquerida amiga Olga Ga llego
Domínguez identificada coa cidade de Ourense. Unha ur-

be anovada que se estendía cara ao Miño cruzando polas tres
pontes. Era, de todos xeitos, a antiga cidade medrada arredor
da catedral e das Burgas célebres dilatándose en nova vida. Aínda
quedaba campo dentro da localidade en crecemento. Na Burga
seguía a ferver a auga nas fontes de auga quente, a carón das ca-
les nacera o pretérito núcleo auriense. Quizais, non nun museo,
deberan estar as lápidas que os máis vedraños ourensáns de no-
me coñecido lles dedicaran ás ninfas das Burgas. Preto delas, un
xardín tipicamente ourensán, o de Posío.

Sabía ben Olga Gallego das orixes da urbe. En aconteceres
do seu pasado andou a investigar arreo. Sobre todo nos do sécu-
lo XVII: da prata labrada que daquela había na cidade de
Ourense; das portas, torres e cerca; da demografía, da peste, dal-
gunhas ermidas; de hospitais da provincia; da evolución e da pro-
piedade dos montes provinciais en diferentes épocas; e de moitos
outros aspectos da vida social e cultural do territorio auriense.

A vocación e a formación arquivística da investigadora xa se
evidenciou cando exerceu as laborías de auxiliar de Arquivos,
Bibliotecas e Museos, cargo este que gañara por oposición e
que desempeñou á beira de Xesús Ferro Couselo, ao que con-
sideraba o seu mestre.

Despois de tres anos consecutivos de traballo como auxiliar,
Olga Gallego ingresou, tamén por oposición, no corpo Facul -
tativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos. O seu pri-
meiro destino foi o de directora do Arquivo da Delegación de
Facenda de Vigo. Nesta cidade realizou unha intensa actividade,
non só á fronte do organismo que dirixía, senón na Biblioteca
Pública, en varias privadas e nun instituto de Ensino Medio. Foi
entón cando xurdiu a nosa amizade, e a aprendizaxe que dela re-
cibimos.

Vigo tiña unha forte personalidade no mundo socioeconómi-
co da Galicia moderna. O seu vitalismo creador acadara notorio
progresismo nos eidos da industria e do comercio. Pero esta sin-
gular presenza vangardista de progreso non tivera un desenvolve-
mento paralelo na esfera cultural. Mentres as outras cidades do
país contaban cunha tradición e estruturas culturais significadas,
Vigo carecía delas. Só a partir de mediados do século XX come-
zou a protagonizar esforzos para superar este atraso.

Os labores de revitalizamento cultural sucedéronse con efi-
cacia e proveito. Xurdiu a Fundación Penzol, pondo ao alcance
dos investigadores a súa ampla biblioteca especializada. Os seus
fondos documentais, un importantísimo arquivo. Orixinou a
consulta de libros raros, de curiosos manuscritos do pasado.
Chegaron a unhas dependencias alugadas pola Fundación, li-
bros, folletos, revistas, manuscritos, obras documentais sobre
Galicia. Viñan de Castropol, de Ponferrada, de Madrid, lugares
onde os conservara o fundador e doador Fermín Fernández-Pen -
zol Lavandera. Fixémonos cargo dos envíos no nome da Editorial
Galaxia, depositaria da doazón. Comezamos decontado o labor
de catalogación, pero dun xeito elemental, case rudimentario.

Nestes tempos iniciais puxémonos en contacto con Xesús
Ferro Couselo, arquiveiro, membro do Padroado fundacional,
recabándolle axuda técnica para a laboría a realizar. Foi entón
cando se puxo á fronte da tarefa Olga Gallego, recomendada
por el. Acababa de fixar a súa residencia en Vigo como titular
facultativa de Arquivos e Bibliotecas, como xa dixemos. Entre -
gouse de cheo cunha impagable xenerosidade ao empeño de ca-
talogar os fondos da Biblioteca. Traballou arreo, sen acougo, coa
nosa axuda de aprendiz ilusionado. Chegou así a completarse o
catálogo manual do que se serviron tantos estudantes de aquí
e foráneos.

Posteriormente, Olga Gallego, coa colaboración do tamén
prestixioso arquiveiro Pedro López, realizou o inventario dos
fondos documentais e as transcricións do contido dalgúns deles.
Unha mostra das existencias sobre as que traballaron deixárona





rexistrada na publicación da súa autoría da Guía das coleccións bi-
bliográficas e documentais da Fundación Penzol. Pola súa parte,
Olga aínda deixou un interesante exemplo do seu cabal coñece-
mento dos libros raros e curiosos, que catalogou escrupulosa-
mente durante a súa estada na cidade viguesa. Titulouno Unha
xoia bibliográfica da Biblioteca Penzol. Os seus vínculos coa
Fundación que tanto lle debe mantéñense na condición de
membro actual do seu Padroado.

En virtude dun concurso de traslados, a investigadora ou-
rensá abandonou Vigo. Pasou a exercer o cargo de directora do
Arquivo Histórico Provincial na cidade das súas preferencias e
onde encetara a laboura na profesión á que se sentía vocaciona-
da. Neste último destino, que desempeñou con brillante carrei-
ra, seguiu con notoria eficacia a traxectoria trazada por Ferro
Couselo, o seu predecesor. A pegada da súa actividade profesio-
nal quedou impresa nunha chea de traballos que reflicten a pes-
cuda tan proveitosa que realizou. O madurecemento erudito e a
competencia cos que a nosa admirada amiga abeirou temas do
pasado ourensán e do país galego amosáronse na maioría das
monografías e artigos que publicou. Todos aprendemos algo ca-
da día. De nós podemos dicir que a lectura das páxinas que es-
cribiu e os ensinos bibliotecarios que prodigou constituíron unha
nota exemplar da súa personalidade intelectual e humana.

Participante en congresos e seminarios, nalgúns dos que
coincidimos, Olga Gallego sempre deixou un sinal inequívoco
da peculiaridade do seu saber. Unha das cousas que estimaba-
mos da intelixente arquiveira era o da súa concepción historio-
gráfica. Manifestaba que non se podía facer historia sen
fundamentar as fontes documentais solventes. Fontes que cum-
pría analizar, valorándoas, depurándoas. Cando oïamos falar de
historias locais, sempre pensabamos na auriense, á que tantas
horas de pescuda e de estudo lle dedicou Olga Gallego.
Interesounos particularmente aquela súa visión da cidade a tra-
vés dos séculos. No traballo que amosa esa visión, aprendimos
cousas que non coñeciamos do casco urbano co seu territorio, o

seu sistema defensivo. Contaba tamén a autora da estrutura in-
terna, casas urbanas civís e eclesiásticas, edificios públicos, de
servizos, relixiosos. E o alfoz cos seus camiños, construcións in-
dustriais, vías de comunicación. Asemade mercados, feiras e, ao
cabo, a poboación de diversos aspectos da súa vila.

Facemos referencias finais a esta evocación lembrando a fi-
gura de directora da sección do grupo de colaboradores Marcelo
Macías do Museo Arqueolóxico de Ourense e do Boletín
Auriense. Memoramos tamén a lectura do discurso de ingreso na
Academia Galega sobre “As barcas e as barcaxes da provincia de
Ourense no Antigo Réxime”.

Na honrosa ocasión de recibir o Premio Trasalba, que se lle
debía na Casa Grande de Cima de Vila, hoxe Museo e Biblio -
teca Otero Pedrayo, vaia a nosa felicitación máis cordial para a
benquerida amiga. Decorreron os anos, pero no mundo da cul-
tura galega quedan os frutíferos resultados da súa grande activi-
dade e talento z





Carta a Olga Gallego
Jesús de Juana

Benquerida Olga: Un amigo común, neto doutra gran figu-
ra da documentación e do saber histórico coma ti, propú-

xome que escribise unhas liñas sobre ti a propósito da concesión
do premio Trasalba que tanto mereces. E, malia saber eu que xa
non se adoita nos tempos que corremos —máis bien andamos—
o xénero epistolar, quero escribirche unha carta. Unha carta de
admiración, isto é, unha carta dun admirador, dun admirador
intelectual, claro, aín da que seguro estou de que coñecendo o
teu actual porte e serena beleza recibirías e merecerías misivas
doutra índole e contido máis romántico en tempos algo máis
mozos.

Non é broma, sempre me gustou a túa pose e actitudes de
historiadora e arquiveira, de parteira do pasado, de investigado-
ra profunda e de intelectual comprometida co teu traballo.

Non vou falar da túa faceta de arquiveira, aínda que sei que
es unha auténtica mestra, porque o meu atrevemento non me
permite esas licenzas dado o meu curto saber nese campo. Mais
seguro que alguén glosará a túa extensa obra histórica, a túa ou-
tra grande ocupación, gran parte dela publicada no teu querido
Boletín Avriense. E aínda que a maior parte dela está dedicada
ao século XVIII e anteriores, tempo cronolóxico bastante arre-
dado dos temas que me ocuparon e que agora centran o meu in-
terese, si querería sinalar algúns dos temas que trataches con
profundidade manifesta e rigor, e que, próximos á contempora-
neidade, guiáronnos, orientáronnos e foron fundamentais para
coñecermos e explicarmos aspectos históricos da realidade ou-
rensá e galega decimonónica.

É o caso, por lembrar só algúns temas, das achegas que nos
fixeches, partindo desa fonte extraordinaria que é o Catastro de
Ensenada, para coñecer en profundidade a complexa organiza-
ción dos nosos mosteiros, os máis sobranceiros, como Oseira ou
Celanova, ou os máis modestos como os da Limia; os seus va-

salos, rendas, a súa extensión e dominio xurisdicional…; ou a
conflitividade social pola explotación dos montes, o impago dos
labregos das rendas e a negación de prestacións, o cuestionamen-
to nas primeiras décadas do século XIX da propiedade señorial;
ou a reconstrución da administración territorial ourensá a me-
diados do século XVIII; ou os teus estudos relacionados coa de-
mografía ourensá e algún dos factores que inciden nela, como a
peste; ou asuntos tan importantes como a organización e admi-
nistración de xustiza, o estudo dos cárceres ourensáns que pu-
blicaches no VIII volume das Xornadas de Historia de Galicia
que eu dirixía xunto a X. Castro, ou os dedicados ás barcas, e ás
feiras e mercados; ou, en fin, por non delongarme máis, a túa
atención aos escritores galeguistas, en especial ao teu querido e
admirado Xesús Ferro Couselo.

É certo que hai unhas décadas algúns pensaban, sobre todo
no ámbito académico, que a Historia relevante era aquela que
pretendía ser total, ou nacional, ou dar explicacións coherentes
das permanencias e cambios históricos dende unha visión glo-
bal. E ti, xa daquela, por intuición ou por seguir o vieiro marca-
do polos nosos grandes historiadores ourensáns anteriores,
dedicácheste a alumear, cunha rigorosa metodoloxía de investi-
gación, aspectos históricos relevantes da nosa historia local que,
como sabes, agora se leva moito, porque toda colectividade, se-
xa unha vila, unha cidade ou unha comarca, ten dereito a coñe-
cer o seu pasado e ten interese pola súa propia historia, e
ademais, se está ben feita, axuda a comprender outros procesos
máis amplos e complexos.

O principal valor profesional que che atribúo como histo-
riadora é a túa capacidade para coñecer esa materia inexistente
que chamamos pasado e que a través do seu legado material re-
constrúes transformado en Historia, en historia de noso, para
que nos explique a nosa existencia e o noso mundo. Dicirnos co-
mo eramos para chegar a saber como somos. Porque ao final to-
dos os seres humanos somos albaceas e herdeiros do pasado,
facedores de presente e transmisores de futuro.





Das túas virtudes humanas prefiro non falar, porque o par-
ticular debe quedar no recóndito dos nosos sentimentos. Grazas
Olga polo que nos ensinaches, polo que nos axudaches e pola
túa amizade. Otero Pedrayo estará hoxe contento z

Arquivos, Arquivística e Historia na vida
profesional de Olga Gallego
Pedro López Gómez

S olicitan de min unha colaboración para a homenaxe da
Fundación Otero Pedrayo a Olga Gallego. Olga, para os

amigos, entre os que teño o orgullo de contarme, ou Olguita, co-
mo di Paco del Riego. 

Á hora de sinalar a súa figura non é a miña intención repe-
tir o que está escrito e pode e debe lerse1; mais si quero salien-
tar, en cambio, algunhas características que lle son propias,
como o seu ímprobo labor docente, que a converteu en mestra
de moitos profesionais; a súa xenerosa participación en encon-
tros científicos sobre asuntos arquivísticos ou históricos, rara
vez sen unha achega, e rara vez sen que esa achega fose de in-
terese; e as súas numerosísimas publicacións, máis dun centenar
contabilizamos, plasmadas en libros, capítulos de libros, artigos
de publicacións periódicas, folletos, relatorios ou comunicacións
en actas de congresos, reflexo todo isto do seu intenso labor pro-
fesional. Dilatadísimo labor profesional exercido non só nos
centros da súa responsabilidade, en Vigo e mais en Ourense, se-
nón tamén, de xeito desinteresado, noutros centros como a
Funda ción Penzol, ou a Fundación Otero Pedrayo.

Esta presenza importante de Olga Gallego na docencia ar-
quivística, a investigación científica e a actividade profesional,
non tería lugar, ou sería, sen dúbida, doutro xeito non tan re-
levante, se non confluísen nela tres circunstancias peculiares:
1) A súa sólida formación en historia, paleografía, diplomática
e arquivística, que lle permitiu obter praza no Corpo Facultativo

1 Olga Gallego, arquiveira: unha homenaxe / Coordinación: Grupo de

Traballo de Arquiveiros de Galicia. S. l. [Santiago de Compostela]:

Xunta de Galicia, 2005.





de Arquiveiros do Estado, proporcionándolle unha poderosa fe-
rramenta para a investigación e o traballo nos arquivos históri-
cos, onde achegou obras de referencia inescusable. 2) O seu
talante aberto e colaborador, do que fun beneficiario privilexia-
do, mais que tamén favoreceu a grupos de investigadores, aso-
ciacións profesionais e fundacións, algunhas xa sinaladas. 3) Os
seus dotes docentes, que xorden de xeito natural e permítenlle
transmitir coñecementos a partir dunha empatía cos seus alum-
nos, sempre dispostos a recibir as súas clases, e que tiveron
unha incidencia especial no marco da Escola Taller do Arquivo
do Reino de Galicia. 

Ampliemos estas referencias, para o cal se impón traer a co-
lación as persoais. Sendo eu un facultativo acabado de enfornar,
destinado en 1974 no AHP de Pontevedra, e posto á fronte do
denominado Servizo de Arquivos de Pontevedra e, por suposto,
preocupado, por non dicir asustado, ante a responsabilidade in-
herente ao cargo, determinei buscar consello e seguridade na ve-
teranía e coñecementos de Olga Gallego, que respondeu coa súa
xenerosidade habitual, iniciando unha colaboración que conti-
núa deica os nosos días. Así, saíron as guías do Arquivo
Histórico Provincial de Ourense (1977) e do AHP de Ponte -
vedra, baixo patróns similares; animoume a colaborar na Bi -
blioteca da Fundación Penzol, posuidora dun rico patrimonio
documental, ademais das súas inapreciables coleccións biblio-
gráficas, e sacamos á luz a guía deste centro (1980), e demos pis-
tas sobre algúns dos seus fondos máis significativos en relación
ao galeguismo histórico (Grial, 1981) e ao veciño Portugal
(Coloquio Galaico Minhoto, 1983). E preocupada pola falta de
ferramentas para a formación dos arquiveiros, tema no que fo-
mos relatores no primeiro congreso da ANABAD (1981), em-
barcámonos na elaboración dun manual (1985), cuxo éxito o
demostra o feito de ser traducido ao castelán, lingua de referen-
cia, en edición bilingüe euskera-castelá (1989), o que dá un ai-
re exótico á súa bibliografía. Igualmente preocupada pola falta
de sistematización das clasificacións á hora de presentar os fon-

dos documentais dos AHP, fixemos unha proposta de clasifica-
ción (1980) que foi asumida polos responsables destes centros e
transformada nun manual de organización (1994). Non acabou
aquí a nosa colaboración, entre outras que non menciono,
pois aínda hai pouco ultimamos un tratado sobre o documento
de ar quivo (2007), que agardamos ocupe un lugar na diplomá-
tica contemporánea, como dixo Eric Ketelaar, ou simplemente
na arquivística, como queremos nós.

As publicacións de Olga Gallego distribúense equitati -
vamente entre o eido da Historia e o da Arquivística. Fagamos
unha breve glosa delas.

No primeiro, a Historia, de cuxas fontes de todo tipo era
gran coñecedora encontramos as súas achegas á historia do li-
bro, a imprenta e as bibliotecas —pois non en van foi bibliote-
caria en Vigo—, sobre a igrexa regular e secular ourensá, as
ciencias médicas e farmacolóxicas —estamos seguros de que por
influencia familiar— a sociedade do Antigo Réxime, a infraes-
trutura viaria da vella provincia de Ourense —as barcas e os
barcos (1999) —feiras, mercados, administración de xustiza, fis-
calidade, arte e urbanismo da cidade de Ourense, os seus edifi-
cios civís, militares e eclesiásticos, a biografía da alta media
nobreza —os Losada e o conde de Ribadavia, entre outros––, os
cregos e as minorías relixiosas, os artesáns, os artistas e os inte-
lectuais, entre eles os galeguistas, Fernández del Riego (don
Paco), Ferro Couselo, Otero Pedrayo, figuras coas que tivo
unha forte vinculación, e tantos outros. A historia ourensá, xe-
ral e local: Terras de Trives, a Limia, e os grandes e pequenos ce-
nobios ourensáns, Celanova, Oseira, etc., etc. Todo iso cunha
apoiatura bibliográfica e documental de primeira orde, e posibi-
litada polos seus sólidos coñecementos paleográficos e diplomá-
ticos xa sinalados. E, malia non a inquietaren as novas ten dencias
historiográficas, a historia de xénero, por exemplo, non por iso
lle resultan alleas, e así sairá en breve, se non está xa impresa, a
súa historia das mulleres ourensás no Antigo Réxime, á que xa
realizara achegas illadas. 





No segundo, entre os seus traballos dedicados aos documen-
tos, os arquivos e á arquivística, nos que estiven moi vinculado,
como xa dixen, lembramos especialmente os seus imprescindi-
bles estudos sobre o Catastro do marqués De la Ensenada
(1985, 1989); que ocupou do Arquivo Histórico Provincial de
Ourense, do que publicou diversidade de instrumentos, ademais
da súa guía, xa mencionada; dos arquivos históricos provinciais,
dos que ofreceu, segundo indicamos, manuais de clasificación e
organización, como ofreceu tamén dos arquivos familiares e no-
biliarios (1993), entre outros; dos sistemas de arquivos galegos;
do tratamento dos arquivos, e do acceso e difusión dos docu-
mentos. Non se esqueceu das novas tecnoloxías, na necesidade
de mecanizar os procedementos arquivísticos, e ocupouse do ac-
ceso aos arquivos, de maneira máis ampla e democrática da que
se adoitaba en relación cos privilexiados historiadores, antes da
aparición da Lei 30/92, seguramente polo seu coñecemento das
necesidades documentais dos paisanos aos que atendeu nos ar-
quivos das delegacións de facenda, de cuxos antecedentes fiscais
era gran coñecedora. 

Foi secretaria e presidenta do Grupo Marcelo Macías, co
que colabora asiduamente, como se comproba na súa revista, o
Boletín Avriense; tamén foi presidenta de ANABAD-Galicia, a
asociación de arquiveiros, bibliotecarios, museólogos e documen-
talistas de Galicia; e foi a segunda muller en entrar nunha ins -
titución tan patriarcal como a Real Academia Galega.

Tamén viu recoñecidos os seus méritos, sen outras cargas, co
Lazo da Orde de Afonso X o Sabio (1969) e coa Medalla de
Prata de Galicia (2000), e certamente estes non serán os seus úl-
timos premios nin a derradeira homenaxe. Velaquí, con esta, a
proba do que afirmo. E, por suposto, co noso cariño z

En minoría I: Olga Gallego
X. L. Méndez Ferrín

Aestas alturas da miña longa vida sorpréndome ás veces
porque moitas persoas cuxo pensamento considero

próximo ao meu discrepan de min, ou eu deles. É entón cando
sinto a incomodidade de ser minoritario e decido non insistir
nas miñas disidencias. 

Eu vivo na cidade máis importante de Galicia desde moitos
puntos de vista e que, desde logo, é Vigo. Aquí, o Arquivo
Municipal está desleixado e carece de arquiveiro desde que se
xubilou José G. Posada-Curros, que de vivir tería hoxe máis de
cen anos. Francisco Fernández del Riego, vigués de adopción
coma min, dooulle á cidade a súa valiosa biblioteca, biblioteca
que a cidade ten en almacén e non sabe que facer nin onde
instalar tales fondos. Do que se fala en Vigo é da ampliación das
instalacións portuarias en forma de privatización e recheos e
cousas dese tipo. A ninguén lle importa ao parecer nada a
degradación do Arquivo e a inexistencia dunha gran biblioteca
ou dunha rede de bibliotecas ben dotadas e provistas de
facultativos competentes. Daquela eu, como un reducido
número de vigueses, síntome e sentímonos en minoría. Cando
falo de tales vigueses minoritarios estou a decer FPG.

Vexo que lle concederon o Premio Trasalba a Olga Gallego,
arquiveira e bibliotecaria. Este é un premio que Otero Pedrayo
celebrará desde o frío sepulcro de San Francisco de Ourense, se
as súas cinsas tivesen sentido coma as do outro. Como hai
cousas que non se din, véxome obrigado a decer algunhas a
respecto de Olga Gallego.

Ela, funcionaria por oposición do corpo de Arquivos,
Bibliotecas e Museos, foi destinada á Delegación de Facenda de
Vigo en 1958. Creo que sen retribución se ocupou da Biblioteca
Municipal “Jaime Solá Mestre”, de fondos moi escasos, que
anteriormente dirixira tamén desinteresadamente a catedrática
de Grego Pilar Millán. Como queira que o único instituto de





Vigo daquela, o Santa Irene, posuía uns fondos bibliográficos
ben interesantes (e posúe, ollo!), alí foi Olga Gallego a pór
orde no caos e convertelos nunha verdadeira biblioteca, sen
auxiliares e coido que de forma igualmente graciosa. No intre
da inauguración en Vigo da Biblioteca Penzol, coido que en
1963 e cunha conferencia memorábel de M. Rodrigues Lapa,
Olga Gallego converteuse en bibliotecaria, agora si, con
certeza, non retribuída economicamente. Olga Gallego foi a
parteira, en horas infinitas de traballo solitario, da Biblioteca
Penzol da que hoxe segue a ser director o citado Fernández
del Riego e cuxos fondos iniciais, e aínda hoxe principais,
foron doazón do bibliófilo nacionalista Fermín Fernández-
Penzol Labandera. Como Penzol e como o nacionalismo
galego sempre consideraron de forma moi especial a
importancia de Vigo na Galicia futura, a biblioteca está aquí,
aínda que nunha situación máis ben precaria e moi
desconsiderada por parte das autoridades municipais e das
autonómicas do ramo de cultura.

Olga Gallego é unha bibliotecaria de raza, abnegada e
eficiente, discreta e incansábel, á cal a cultura galega lle debe
o que levamos referido e máis. Atención: a primeira biblioteca
pública da historia de Compostela acaba de ser inaugurada.
Non existe unha Biblioteca Nacional de Galicia z

Olga Gallego Domínguez
e o Catastro De la Ensenada
María Dolores Pereira Oliveira

Otraballo realizado por Olga Gallego Domínguez no referido
ao Catastro do marqués De la Ensenada enmárcase dentro

do moi amplo currículo profesional da autora, arquiveira de longa
traxectoria e moi sobrados méritos, como este premio vén resaltar
unha vez máis.

É o resultado da labor de identificación, organización e descri-
ción de documentos, feita de xeito moi rigoroso, dende criterios so-
lidamente establecidos, e concibido como un instrumento para
facilitar o acceso dos usuarios, ofrcéndolles o máximo de informa-
ción posible de xeito estruturado e intelixible.

Este traballo materializouse ademais en dúas publicacións: “El
Catastro del Marqués de la Ensenada en la provincia de Orense”,
número 2 dos cadernos de estudos de ANABAD -Ga licia, editado
en 1985, e El Catastro del Marqués de la Ensenada en la provincia de
Orense: Catálogo, editado pola Dirección General de Bellas Artes y
Archivos do Ministerio de Cultura en 1989.

O primerio deles recolle unha ben documentada introdución
histórica na que enmarca o Catastro no ámbito administrativo que
o fixo posible, un estudo sobre a fiscalidade no século XVIII, con es-
pecial atención á Real y Única Con tribución e do Catastro de De la
Ensenada. Esta primeira parte, sitúanos no tempo e dános as claves
para entender esta iniciativa no marco do reformismo borbónico do
século XVIII.

A continuación presenta o estudo diplomático do Catastro, cen-
trándose na provincia de Ourense, pero válido para calquera outra.
Este estudo diplomático ofrece unha pormenorizada caracteriza-
ción dos tipos documentais que o com poñen, con expresión das ac-
tuacións administrativas a que corresponden, realizada a través dun
proceso de análise documental minucioso e moi coherente.

Por último, acompañan aos estudos histórico e diplomático os
datos relativos aos documentos conservados, ben no propio





Arquivo Histórico Provincial de Ourense, ben nos das provincias
limítrofes, como consecuencia das vicisitudes derivadas dos cam-
bios territoriais das provincias no século XIX, e índices de interve-
nientes no proceso de elaboración do Catastro.

A segunda obra suma a este esforzo de investigación tan com-
pleto, o catálogo dos documentos que conforman o Catastro do
marqués De la Ensenada na provincia de Ourense, que se custodian
no Arquivo Histórico Provincial de Ourense.

Amplía, pois, os datos da primeira obra, mantendo a mesma
estrutura e acompáñaos coa relación completa dos documentos
aos que se pode acceder no propio Arquivo. E este catálogo, como
ela mesma indica na introdución, non é un catálogo ao uso, é un
catálogo peculiar, en canto que o elemento que vai servir de base á
unidade de descrición non é un asunto, nin un tipo documental,
nin unha data. É un territorio: a entidade territorial catastrada.

Efectivamente, a maneira máis clara de describir o Catastro é
aquela que o pon en relación directa co territorio a que se refire.
Pero esta entidade territorial catastrada correspóndese a unha uni-
dade administrativa que existía no Antigo Réxime, pero que non
se corresponde necesariamente coas unidades territoriais actuais.
Polo tanto, Olga optou, moi acertadamente, por poñer en relación
a unidade territorial antiga coa actual división territorial en conce-
llos, para facilitar o acceso á información. O catálogo ofrece así a
información agrupada para cada concello.

Por suposto que a unidade de descrición que poderiamos de-
nominar “entidade catastrada” non forma un expediente no senso
convencional, como tamén nos fai notar a propia Olga, pero si
que cada documento que a compón responde a un tipo documen-
tal concreto, definido pola normativa legal de creación do Ca -
tastro, creado para resolver un asunto administrativo.

Completa o catálogo un detallado índice xeográfico, que reco-
lle a totalidade dos termos xeográficos (parroquias, lugares, cotos,
freguesías, etc.) vinculados ao Catastro, unha análise do seu valor
administrativo e histórico, e mesmo unha mostra das marcas de
auga que corresponden aos papeis nos que está escrito.

Toda esta estruturación dá fe do saber facer de Olga, do rigor na
análise, do acertado da proposta, que serve magnificamente aos fins
para os que foi concibida. 

Tanto é así, e tan vixente está a liña de identificación, organiza-
ción e descrición por Olga proposta nestas dúas publicacións, que
serviron de base, 20 anos despois, á descrición dos documentos do
Catastro do marqués De la Ensenada correspondentes á provincia
de Lugo realizada polo Arquivo His tórico Provincial de Lugo en
2006, en formato CD, pero coa mesma estrutura e contido. Unha
vez máis, o frutífero labor da mestra non só marca o camiño a se-
guir, senón que ofrece ferramentas profesionais operativas para o
traballo diario.

¿E para que tanto esforzo de identificación, de organización, de
descrición…? Pois, claro está, para facilitar aos cidadáns o acceso ás
fontes documentais que poidan precisar, tanto para acreditar os seus
dereitos como para servir de fontes de coñecemento

Esta cuestión do acceso aos documentos custodiados nos arqui-
vos públicos non é un tema menor. Actualmente, o dereito de acce-
so parécenos indiscutible, pero non sempre estivo tan claro. Olga,
unha vez máis profesional, sólida referencia para o mundo dos ar-
quivos, sempre soubo cal debía ser o obxecto que informase o seu
traballo: ela sempre traballou, en materia de arquivos, coas miras
postas en dúas cuestións da máxima importancia: servir aos usua-
rios, facilitándolles o acceso aos documentos e á información, e ase-
gurar a conservación e a permanencia para as xeracións futuras do
noso patrimonio documental.

Polo tanto, aprendemos de Olga: custodiamos para servir e
identificamos, organizamos e describimos os documentos que cus-
todiamos con criterios arquivísticos, cunha dobre intención: que se-
xan útiles a quen os precise e que garden a memoria do pasado para
o futuro. E contamos con ela para que nos siga guiando desa manei-
ra tan súa, de xeito silencioso e sen gabarse xamais, pero sempre ca-
miñando. O penúltimo regalo que nos fixo a todos é a súa
colaboración nesa magna obra El documento de archivo: un estudio,
que acaba de publicar a Universidade da Coruña. Virán máis z





Olga Gallego e os arquivos familiares
Gabriel Quiroga Barro

Entre as contribucións de Olga Gallego aos estudos arqui-
vísticos, o tratamento dos arquivos familiares ocupa, sen

dúbida, un lugar destacado. A súa achega neste campo é máis
interesante aínda se temos en conta a escasa bibliografía que
existía na materia no contexto internacional e español, e dende
logo galego (onde si é verdade que había un notable preceden-
te, o tratado de Froilán Troche y Zúñiga, o arquiveiro e admi-
nistrador de casas fidalgas galegas que a principios do século
XIX publicou El archivo cronológico-topográfico. Arte de archi-
veros (1828), reeditado en 1835. Obra que abriría unha inte-
resante polémica con outro arquiveiro, Facundo de Porras
Huidobro).

Os traballos que Olga dedicou a este tema, e especialmen-
te o seu Manual de archivos familiares (1993), constitúen hoxe
unha referencia inescusable na bibliografía arquivística españo-
la na materia e unha guía no traballo cotián de moitos profe-
sionais.

Pero, que son os arquivos familiares? Josep Fernández i
Trabal define o que el cualifica de fondos familiars i patrimo-
nials, como

[...] o conxunto de documentos, producidos e conserva-
dos por unha familia ou liñaxe e que son o resultado da
súa vida de relación, da actuación dos seus membros nos
diversos momentos históricos e das actividades relacio-
nadas coa formación e xestión do patrimonio. Ambos os
dous elementos, familia e patrimonio, son inseparables e
non teñen existencia histórica por separado.

Olga Gallego, con bo criterio, inclúe ademais na súa defini-
ción os de carácter persoal, integrados ou non naqueles, de pro-
fesionais liberais, científicos, literatos, etc.

En xeral, os de carácter patrimonial, tamén denominados
nobiliarios por algúns autores, son fondos documentais pro-
ducidos nun contexto político-social e económico moi con -
cre to, o da sociedade do Antigo Réxime. Rosario García Aser e
Aránzazu Lafuente Urién sitúan o seu marco cronolóxico entre
os séculos XV e XIX, e establecen as seguintes fases: 1. Proceso
de formación dos arquivos (séculos XIV-XV). 2. Proceso de
acumulación de títulos e fondos (XVI-XVIII). 3. Proceso de re-
organización (finais do XVIII-XIX). 4. Dispersión ou “peche” do
arquivo histórico (finais do século XIX-primeiro terzo do XX).

A organización destes fondos foi fonte de preocupación pa-
ra os seus propietarios, especialmente dende mediados ou fins
do século XVIII. Así se explican obras como a de Troche, moi
consciente pola súa condición de administrador de rendas dos
problemas que podía supoñer para o patrimonio familiar un ar-
quivo ao que non se lle prestase a suficiente atención. Tamén o
era Emilia Pardo Bazán, como lembra Vicenta Cortés nun de-
licioso artigo sobre os arquivos na obra da autora dos Pazos de
Ulloa. Julián, o voluntarioso capelán que intentaba arranxar o
arquivo do Pazo, 

[...] perdíase nun dédalo de foros y subforos, prorrateos,
censos, pensiones, vinculaciones, cartas dotales, diezmos,
tercios, pleitecillos menudos de atrasos y pleitazos gor-
dos de partijas. A cada paso se le confundía más en la ca-
beza toda aquella papelería trasconejada; si las obras de
reparación [...] le eran ya fáciles, no así el conocimiento
científico de los malditos papelorios indescifrables, para
quien no tuviese inteligencia y práctica.

Olga Gallego, con intelixencia, práctica e coñecemento
científico contribuíu a mellorar o tratamento e a difusión des-
tes fondos nun contexto diferente, o dos arquivos públicos
que, como o Histórico Provincial de Ourense, que ela dirixiu
durante tantos anos, acollen hoxe tamén fondos privados por





doazón, depósito ou compra para poñer a disposición de todos
os cidadáns.

O Arquivo Histórico Provincial de Ourense custodia al -
gúns dos máis notables conxuntos documentais familiares e
per soais dos depositados en institucións públicas de Galicia.
Fondos como o do Marquesado de Leis ou o da Casa do Castro,
que conviven con outros de menor tamaño, como o de Cuñas y
Lamas, Méndez Montoto ou Cardeal Quevedo y Quintano. 

Na miña estancia naquel centro, na etapa en que iniciei a
formación de arquiveiro, tiven o privilexio de realizar (con
María Eugenia Carballo) baixo a dirección da Olga a organiza-
ción e descrición dun fondo familiar. Daquela, ela andaba xa a
reflexionar sobre os problemas de tratamento destes arquivos,
tan diferentes dos de carácter público. E así, pouco despois
(1987) presentaba nun congreso de arquivos en Portugal a súa
primeira proposta de organización de arquivos familiares.

Esta reflexión viña de lonxe. Xa na Guía do Arquivo
Histórico Provincial, de 1977, describía con detalle cada un dos
fondos familiares e persoais que daquela acollía o centro, e res-
pectaba con rigor e agudeza a organización orixinal por casas
que presentaba o arquivo do Marquesado de Leis.

Froito desta reflexión, complementada con lecturas funda-
mentais, especialmente de autores franceses, é a súa análise dos
caracteres básicos destes fondos, que reflectirá no seu Manual e
no cadro de organización que alí presenta. 

A proposta de Olga Gallego destaca pola súa consistencia, ri-
gor e exhaustiva enumeración de tipos documentais presentes
nos fondos familiares. Así, fronte a outros autores que, ao enca-
rar o tratamento destes arquivos, critican a suposta rixidez dunha
Arquivística “estreitamente vinculada ao proceso documental e
administrativo, e a exclusión, nun concepto tan limitado, de cal-
quera conxunto documental de orixe familiar”, demostrou que
non existen atallos no traballo arquivístico e que os principios in-
ternacionalmente admitidos seguen a ter a suficiente fortaleza e
flexibilidade como para ser aplicados a toda clase de fondos z

Olga Gallego Domínguez e o grupo
Marcelo Macías
Xulio Rodríguez González

Épara min unha grande honra poder participar nesta ho-
menaxe merecida a Olga Gallego Domínguez, a quen me

une unha longa relación persoal e profesional, no marco do
Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo e Arquivo
Provinciais de Ourense.

A súa actividade profesional e investigadora está fortemen-
te unida ao Grupo, ás persoas que o fixeron posible e ás ins -
titucións que representa e apoia, especialmente ao Arquivo
Histórico Provincial, do que foi directora durante vinte anos,
dende 1969 a 1989.

Nada máis chegar a Ourense Xesús Ferro Couselo, des-
tinado como Director do Arquivo de Facenda, co encargo da
Biblioteca Provincial e do Museo Arqueolóxico Provincial,
ve a necesidade da creación dun grupo de traballo que dina-
mice a actividade cultural da cidade e axude a desbloquear a
situación en que por aquelas datas se atopaba o Museo. Nace
así, en xaneiro de 1942, o Grupo de Colaboradores do
Museo Arqueolóxico Provincial baixo o nome “do eximio
arqueólogo recentemente falecido Marcelo Macías y García,
merecedor desta homenaxe polas súas virtudes e pola súa
ciencia”, segundo reza na disposición ministerial pola que se
creou.

O Grupo constitúese co obxecto de contribuír co seu traba-
llo persoal ao fomento do Museo, tomando baixo a súa res -
ponsabilidade a publicación do Boletín del Museo Arqueológico
Provincial de Orense, do que se publican seis volumes, que com-
prenden un período de dez anos, dende 1943 a 1953. O Grupo
queda constituído do seguinte modo: director: Xesús Ferro
Couselo, colaboradores: Florentino López Alonso-Cuevillas,
Vicente Martínez-Risco y Agüero, Xaquín Lorenzo Fernández
e Carlos Vázquez Varela.





Neste contexto, a primeira relación de Olga co Grupo Mar -
celo Macías ten lugar en 1951, coa publicación do artigo “Plata
labrada que en 1601 había en Orense”, no número V do Boletín
del Museo Arqueológico Provincial de Orense.

En 1972 ten lugar unha reestruturación, pasando a formar
parte do Grupo novos persoeiros, entre os que se atopa Olga,
que asume o cargo de secretaria, posto que desempeñará ata
1975. Nesta nova etapa o Grupo Marcelo Macías toma o com-
promiso da publicación do Boletín Auriense, de periodicidade
anual, iniciando a súa andaina como difusor dos traballos de in-
vestigación realizados, tanto polos membros como por outros
investigadores.

O Grupo Marcelo Macías é herdeiro e continuador das
etapas anteriores, proseguindo o labor comezado en 1895 pola
desaparecida Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de Orense. Ademais da publicación do Boletín
Auriense, do que se levan publicado 37 números, comeza novas
series, como Anexos do Boletín Auriense, onde se recollen traba-
llos monográficos de estudo e difusión da cultura galega, con es-
pecial referencia a Ourense, ou Guías do Patrimonio Cultural,
onde se harmoniza a investigación seria e rigorosa cun trata-
mento editorial máis divulgativo, para abranguer un abano so-
cial máis amplo.

Polas actividades realizadas a prol da conservación e difu-
sión do Patrimonio, o Grupo foi merecente en 1983 do Premio
Otero Pedrayo concedido pola Xunta de Galicia e as catro
Deputacións provinciais galegas. No ano 1991, como recoñece-
mento á súa traxectoria, é admitido como membro de pleno
dereito na Confederación de Estudios Locales do Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

Dende 1990 Olga asume a presidencia do Grupo co entu-
siasmo contaxioso que a caracteriza, traballando e abrindo no-
vos vieiros para os que están ao seu carón. Raro é o número do
boletín no que non figure algunha achega da súa autoría. E o
mesmo podemos dicir dos anexos, serie na que se publican al-

gúns dos seus máis importantes estudos, dende La organización
administrativa territorial de la antigua provincia de Ourense a me-
diados del siglo XVIII, onde se estuda a ordenación da provincia
e o seu réxime dominical nese período histórico, a As barcas e os
barcos de pasaxe da provincia de Ourense no Antigo Réxime, discur-
so de entrada na Real Academia Galega, ou A cidade de Ourense:
unha visión a través dos séculos, no que traza unha evolución his-
tórica da cidade dende as súas orixes.

Outro aspecto a salientar da personalidade de Olga é a súa
xenerosidade cos datos históricos que manexa e a súa capaci da-
de de ilusionar e ilusionarse en novos estudos e proxectos, moi-
tos dos cales se poden ver nas páxinas dos boletíns e dos anexos,
colaborando con diferentes investigadores.

Baixo a súa presidencia, o Grupo emprende novos proxectos
de campo como a Escavación, consolidación e musealización do
Conxunto Arqueolóxico-natural de Santomé, realizada en diferen-
tes fases e con diversas liñas de financiamento, que van dende os
fondos europeos Proder, á convocatoria de proxectos en colabo-
ración coa Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

Tamén ultimamente, e en colaboración coa Consellería de
Cultura, se levou a cabo a reedición en soporte dixitalizado dos
vinte tomos do Boletín da Comisión Provincial de Monumentos
Histórico Artísticos de Orense, que segue sendo un instrumento
imprescindible para a investigación e coñecemento do Patri -
monio Cultural de Galicia, de difícil consulta, pois son poucas
as coleccións que se conservan e ningunha completa.

Para rematar, reiterar que para o que escribe estas liñas é
unha honra poder compartir con Olga amizade, traballo e in-
quedanzas para cumprir con obxectivos que se marcou o Grupo
Marcelo Macías dende a súa creación z





Olga Gallego, boa e xenerosa
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Non lembro ben cando a coñecín. Supoño que de moi
pequeno por iso de que nunha cidade como a nosa cando

hai puntos en común de proximidade laboral, humana ou social,
coñecémonos todos. E meu pai traballaba en Facenda e asistía á
“misa dos galeguistas” nos sesenta e inicios do setenta. Segu -
ramente foi alí, na catedral, o primeiro encontro. O que si lem -
bro son as primeiras veces que entrei no Arquivo Histórico
Provincial de Ourense coa intención de facer algún traballo para
a Facultade. Ela estaba no seu despacho acugulado de papeis e
cartafoles, no segundo piso, a contraluz da claridade que entraba
pola ventá que se abría a oeste sobre o pozo e o xardín do vello
Pazo do Bispo. Dona Olga saía do despacho continuamente;
baixaba as escaleiras; introducíase no labirinto de andeis dos
depósitos, pola rica biblioteca especializada ou recibía os in -
vestigadores. Ela interesábase polo traballo en realización pa -
ra orientar e facilitar a esculca naqueles complicados índices
dos vellos documentos que enchían os depósitos e, por veces,
moitas, provisionalmente tamén o vestíbulo de entrada; moreas
de papeis en grosos cartapacios e caixas de arquivo que viñan
directamente de Facenda, a súa outra “casa” arquivística. 

Os que andabamos ás voltas coa prehistoria influenciados por
Xosé Carlos Sierra, profesor daquela no Colexio Universitario,
estabamos, loxicamente, máis achegados ao Museo Arqueolóxico,
pero no fondo, creo que tiñamos envexa daquelas palabras escri tas
que daban testemuña fiel da pulsión cidadá do pasado. Sabia -
mos que cousiñas, obxectos, como os que se gardan no Museo, ou
como os que iamos topando nas escavacións arqueolóxicas,
con algunha excepción, habíaos en todas partes, pero series de do -
cumentación como os protocolos notariais ou os fondos do con -
cello que garda o Arquivo, en moi poucas cidades de Europa. Se no
mundo da arqueoloxía estabamos nunha zona non pobre, na
documentación medieval, nunha extraordinariamente rica. 

Así pois, tiñamos o Arquivo como o que era, e como o que
foi concibido por Ferro, unha parte principal na común esculca e
garda da memoria das terras aurienses, xunto co Museo. Ambos,
Museo e Arquivo. Como mostra desta conexión his tórica in -
cluso compartiamos o casarón do románico Pazo do Bispo, o
xardín dos leceres episcopais e o Grupo Marcelo Macías de
colaboradores de ambas institucións.

Nesa segunda metade da década dos anos mil novecentos
setenta, xa termaba da rabiza ou rabela do arado co que o
Museo rompía terras e abría regos a investigación e difusión da
arte, antropoloxía e arqueoloxía ourensá o seu director Francisco
Fariña, que malia ter a eiva de non ter nacido en Ourense,
perdoábaselle ata contalo por nativo, por graza de seu pai, don
Luciano, ter estado moitos anos como profesor no noso vello
instituto e participar nas angueiras culturais dos anos corenta e
cincuenta. 

A outra póla, sempre xunta e en frutífera comuñón, xardín
mediante, a do Arquivo Histórico, era sabiamente abaneada por
Olga Gallego; e dela adoitaban caer marabillosos froitos que
nos abrían os ollos ao coñecemento e recoñecemento científico
do noso pasado cidadán e que ela nos facía chegar regularmente
a través do Boletín Auriense ou en coidadas monografías. 

Dona Olga era, e segue sendo, a memoria viva da vontade e
do traballo de Xesús Ferro Couselo, a continuadora incansable
dos seus estudos. Se Florentino Cuevillas sintetizou o que
intuía da orixe da cidade en “De como naceu a cidade de
Ourense” e se Ferro Couselo publicou outra marabillosa síntese
deste tema no “Visión urbanística del Orense antiguo”, alá por
1955, e despois asegundou nunha inmensa colectánea de
documentación medieval da cidade en A vida e fala dos
devanceiros, Olga Gallego é responsable de ducias de
monografías que deitan luz sobre aspectos moi concretos do
pasado da cidade: as casas consistoriais, os hospitais, as ermidas
e capelas, as torres e cerca, as barcas e pasaxes, o castastro do
marqués da Ensenada, a xustiza, a peste, a prata e os prateiros,





os selos, o arquivo, as tabernas, a historia das mulleres... Un
inmenso abano feito con calidade e paciencia de ourive,
desentangarañando datos, interpretando documentos e recons -
truíndo a historia para nós, para ir convertendo esa vella historia
medieval e moderna en nova memoria revivida dun pasado máis
ou menos remoto. 

Así pois, que Ourense sexa como é, co recoñecemento
diriamos colectivo, dun pasado medieval e moderno concretos e
particulares, débese en moi boa parte a Olga Gallego. Cóntase,
e é certo, que cando ela traballaba no arquivo de Facenda
pasáballe a Ferro documentos interesantes ou curiosos que
consideraba deberían ver a luz para que os publicase ou fixese
publicar. Algúns destes papeis non son difíciles de recoñecer
detrás dos artigos de notas históricas de Ourense que fixo Otero
Pedrayo. Porque entre as virtudes do señor de Trasalba non
estivo, precisamente, a paciencia e o traballo esforzado, lento,
escuro e pousado do arquiveiro, chámese este Ferro Couselo ou
Olga Gallego.

A miña lembranza física de dona Olga é sempre idéntica.
Cabelos inmaculadamente brancos, ollos faiscantes detrás duns
lentes grosos, verbo áxil e rápido de quen non perde o tempo,
amabilidade cativadora e elegancia personificada... claro que
con esta descrición do señorío innato, non lles digo nada novo
aos cidadáns que viven na vella Auria e que tivesen algún trato
con ela, aínda que só sexa cruzala pola rúa, rápida entre Facenda
e o Arquivo, ou de palique con Teresa Ferro e outras amigas pola
Praza Maior ou pola Rúa do Paseo. 

Ademais sabemos os ourensáns, por se fose pouco, que os
“Gallego” son xentes de moi boa caste. Moi boa xente. Seu irmán,
médico, don Luís, cualificado ás veces como “santiño dos pobres”
pola súa resistencia a cobrar aos necesitados é, sen dúbida, a figura
indiscutible no santoral cívico do agradecemento cidadán; tamén
en xusta correspondencia ao seu fuxir constante de medallas e
homenaxes públicas. Os irmáns Gallego viviron sempre xuntos
consagrando as súas vidas ao coidado da saúde e benestar físico

dos cidadáns e á súa saúde cultural, e desapegados de
banalidades como fama, diñeiro ou outras cousas insípidas. Por
esta actitude vital, conseguiron ambos sona de “desin te resados”.
E a min paréceme que máis ben sería o contrario. Son xente
tremendamente interesada. Non, claro, nesas bana lidades ma -
teriais que antes citabamos e propias da super ficialidade das fa -
rándulas e calloubeo ao uso, senón moi interesada, por suposto,
en facer as cousas o mellor posible, dende os seus traballos e
para todos. Coidar da saúde pública don Luís e da historia e do -
cu mentación do pasado dona Olga. Ambos merecen a benzón
dos ourensáns z





Olga Gallego e a Fundación Penzol
Alfonso Zulueta de Haz

Olga Gallego é unha personalidade senlleira da cultura ga-
lega cunha abraiante biografía ateigada de traballos rea-

lizados, fundamentalmente nos campos da historia e da
ar quivística, con máis de cen publicacións e ricaces contribu-
cións a múltiples congresos, xuntanzas, cursos e conferencias,
moi especialmente no estudo e organización de arquivos fami-
liares, eclesiásticos e municipais, onde sobresae polo rigor cien-
tífico e pola extraordinaria formación intelectual. A bibliografía
dos seus traballos impresiona tanto polo número como pola cali-
dade e amosa unha especial dedicación e preocupación por temas
que inciden directamente na nosa cultura. A súa fonda e esmera-
da especialización lévaa á organización do Arquivo Diocesano de
Ourense, á catalogación das bibliotecas da Es cola de Comercio,
do Instituto de Ensino Secundario Santa Irene, de Caixanova e da
Fundación Penzol, institucións radicadas en Vigo. 

Olga Gallego vai conquistando un sobranceiro prestixio. Foi
unha adiantada á súa época, pois xa no ano 1958 ingresa no
Corpo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, no ano 1980
é correspondente na Real Academia da Historia e no ano 1985
converteuse na primeira muller que accede como numeraria á
Real Academia Galega.

No ano 1980, Olga Gallego e Pedro López publican a Guía
das coleccións bibliográficas e documentais da Fundación Penzol,
importantísimo traballo para facilitar a busca e acceso aos fon-
dos fundacionais ao servizo, principalmente, dos investigado-
res e estudosos. Foi un primeiro e exemplar paso onde a
xenerosidade e o bo facer se puxeron de manifesto, mais cóm-
pre que teña continuación, cómpre espertar sensibilidades para
concienciar os responsables públicos da importancia dunha bi-
blioteca singular cuns fondos bibliográficos e documentais im-
prescindibles para coñecer o trascorrer da nosa historia, onde
xorden os sinais de identidade e porque aí está unha parte impor-

tante da memoria e do saber de Galicia. A memoria é o funda-
mento das creacións e das realizacións da humanidade e os libros
e os documentos son uns dos seus apoios, que temos a obriga de
conservar e difundir.

Olga Gallego é membro do Padroado da Fundación Penzol
dende os primeiros tempos, prestando importantes e xenerosas
colaboracións en recoñecemento e admiración ao fundador Fer -
mín Fernández Penzol-Lavandera e tamén a Francisco Fernández
del Riego, que dirixe a biblioteca dende o seu inicio en labor ab-
negada e responsable, sendo coñecedora dos seus fondos, que fo-
ron obxecto de pormenorizadas investigacións e  descubrindo e
analizando importantes documentos como o luminoso estudo
“Unha xoia bibliográfica da Biblioteca Penzol”.

Fermín Fernández Penzol-Lavandera é unha figura excepcio-
nal que pola casual adquisición cando era estudante en Madrid de
O Tío Marcos da Portela, descobre Galicia como cultura e como po-
bo, deica entón para el descoñecida e ignorada, o que provoca a
asunción dun compromiso e o nacemento da paixón da súa vida:
adquirir, buscando por anticuarios e librerías de vello, libros, docu-
mentos, revistas e papeis de toda clase con clara referencia a
Galicia. De aí xorde a idea de constituír unha Fundación, que se
formaliza no ano 1963. Deste xeito nace un centro consagrado ao
estudo e á investigación da historia e dos problemas da realida-
de social e cultural galega instalado en Vigo, onde existe unha
gra ve e escandalosa carencia de bibliotecas públicas, descoñe-
céndose que é a cidade máis poboada de Galicia, o que supón
un contraste con meritorias bibliotecas privadas que, coma a da
Fundación Penzol, minoran esta vergoñenta carencia. É necesario
que os responsables aos niveis municipal, económico e estatal se
decaten da importancia das bibliotecas como centros imprescin-
dibles de educación e formación para o desenvolvemento dos
po bos, como institucións docentes representativas da cultura
dos no sos tempos. 

Non debe sorprender a ilusión de Olga Gallego ante unha
biblioteca de nova creación, con valiosos fondos documentais e





bibliográficos, que era posible encamiñar e coidar dende o seu
nacemento e de forma xenerosa e magnánima, posibilitando a
realización do que George Steiner denomina o acto clásico da
lectura e da recepción, que se fai posible mediante a tríade vital
do espazo, a intimidade e o silencio, asumindo responsabilida-
des e dilapidando a súa sabencia para que o proxecto de Fermín
Penzol se convertese en realidade fecunda, como tamén o era
a preocupación do Padroado e moi especialmente doutra men-
te preclara e xenerosa, o primeiro e actual director da bibliote-
ca, Francisco Fernández del Riego.

Olga Gallego, membro do Padroado da Fundación Otero
Pedrayo, recibirá, sen dúbida, con especial emoción, o Premio
Trasalba no Pazo que foi do noso Patriarca das Letras, por quen
sente unha vella e gran devoción z







Cronoloxía





1923
Nace na cidade de Ourense o 8 de decembro na casa familiar

da rúa do Perigo, hoxe chamada Pizarro. Alí realizará os
seus estudos de primaria e secundaria.

1942
Ingresa na Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de

Santiago de Compostela.

1946
Licenciase na sección de Historia. Comeza a preparar as

oposicións de auxiliar de arquivos con Ferro Couselo.

1955
Aproba as oposicións de auxiliar de arquivo do Estado, sendo

destinada á Biblioteca Provincial de Ourense.

1958
Ingresa no Corpo facultativo de arquiveiros, bibliotecarios e

arqueólogos do Estado, e é destinada á Biblioteca Pública
de Vigo.

1969
Pasa a ser directora do Arquivo Histórico Provincial de

Ourense, sucedendo a Xesús Ferro Couselo, o seu mestre.
Recibe o Lazo da Orde de Afonso X o Sabio.

1971
É nomeada secretaria do Grupo Marcelo Macías de

colaboradores do Arquivo Histórico Provincial e do Museo
Arquelóxico, cargo que desempeñará ata 1975.





1977
Publica Archivo Histórico Provincial de Orense. Guía del

investigador.

1979
Membro do padroado da Fundación Otero Pedrayo.

1980
É nomeada Académica Correspondente da Real Academia da

Historia.
Publica Clasificación de fondos de los Archivos Históricos

Provinciales, en coautoría con Pedro López Gómez.

1985
É nomeada Académica Numeraria da Real Academia Galega.

Ingresa co discurso “As barcas e os barcos de peaxe da
provincia de Ourense no Antigo Réxime”.

Publica con Pedro López Gómez o seu manual Introdución na
Arquivística.

1988
Publica La organización administrativa territorial de la antigua

provincia de Ourense a mediados del siglo XVIII.

1989
Chega á xubilación.
Publica o catálogo do Catastro del Marqués da Ensenada na

provincia de Ourense.

1990
Convértese en presidenta do Grupo Marcelo Macías.

1994
É elixida presidenta de ANABAD-Galicia, cargo que

desempeña durante un ano.

2000
Recibe a Medalla de Prata de Galicia.

2001
Publica A cidade de Ourense. Unha visión a través dos séculos.

2006
Recibe a Medalla Castelao e a homenaxe dos arquiveiros

españois.

2008
Recibe o Premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo.
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Este libro,
OLGA GALLEGO DOMÍNGUEZ

O TECIDO DA HISTORIA,
rematouse de imprentar
o 29 de xuño de 2008,

día da Festa Literaria de Trasalba.
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