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Chámome Nemesio Castro Álvarez, veciño do barrio de Martín, da xuradía 
de Fornelos, na parroquia de Santa Mariña do Rosal. Nacín o 19 de xuño 
de 1930, co que vou para 91 anos. A miña nai era Paulina Castro; fun fi llo de 
solteira, pero iso tanto ten.

Tiven unha familia moi grande, cun irmán máis vello da mesma nai, que 
naceu no ano 1926 e que xa morreu. E moitos medios irmáns, porque 
eramos 10 ou 12 do mesmo pai con outra familia, pero xa morreron catro 
deles. Levámonos todos a base de ben, tamén co meu pai, que foi alcalde 
de barrio en Novás, e que me tiña moito cariño.

Mirando cara a atrás eu só sei que existín, que nacín, que estiven aquí e 
que sempre me trataron ben, tanto os veciños como a familia, por todos os 
sitios por onde andei. 

Tiven unha vida bastante penosa, diriamos, de moito traballo e na que 
houbo que facer de todo; porque a todo había que adaptarse, e aprender 

Nemesio diante do Auditorio Municipal do Rosal nos anos 90.
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para poder comer e saír adiante en tempos duros. E eu penso que souben 
aprender e adaptarme bastante ben ao que me foi vindo. 

Fixen tantas cousas, que ata unha vez o último director da escola de 
ofi cios do Rosal preguntoume: “Pero vostede que é, pedreiro, ferreiro ou 
carpinteiro?”. E respondinlle levantando tres dedos: “Eu, axudante dos 
tres mellores profesores” deses ofi cios. Porque así mesmo foi. E a vida 
levoume a aprender a facer de todo cando a necesidade o ía pedindo. E os 
meus traballos foron moitos.

Atendín gando no monte da Portela de raparigo; aprendín a tornear, 
axudándolle ao fi llo duns acordeonistas de Caselas coas pezas nun 
banco, para as mazas das rodas do carro; traballei uns meses na 
forxa en Pancenteo; fíxenme electricista sen selo, para facer a mili en 
Pontevedra; fun a Sarria á telleira, que era a emigración máis importante 
por aquí en tempos. Despois, de volta do servizo militar, empecei de 
rapaz, levándolles auga aos que traballaban para o distrito forestal de 
Pontevedra, abrindo pistas e plantando piñeiros polos montes desta 
bisbarra. Comecei, precisamente, polos muíños do Folón. E logo tamén 
fi xen eu eses dous labores. Alí aprendín, cunhas poucas instrucións que 
me deran nun caderno, a poñer a mecha e empecei a traballar coa pólvora; 
e despois fun barreneiro, dinamiteiro, fi xen desmontes e abrín estradas, 
camiños e traídas de auga, no Rosal e en todo o Baixo Miño. 

Tamén actuei cos barrenos nos peiraos da Guarda e de Oia. E cheguei 
a capataz xeral, e encargado de abrir a estrada dende o actual centro 
sanitario da Guarda ata o alto de Santa Trega. Para facer aquela obra, a 
comezos dos anos 60, viña un enxeñeiro e dábame un plano nun papel 
cuadriculado. E só con iso, eu xa organizaba o traballo, cunha cinta de 
25 metros, un nivelciño pequeno e unha regra de tres metros para dar os 
puntos e todo.

Cos primeiros barrenos que prendín, caíanme os pantalóns a bulir dos 
nervios, pero despois xa me fi xen un experto: coñezo mecha lenta, mecha 
detonante, mecha de auga, sei usar pistóns eléctricos para disparar 
dende o compresor cun cable… 

Ao principio viña unha dinamita negra, que era moi mala, pero cando 
chegou a Goma-2... aquilo era cousa boa e queimeina por toneladas. 
E nunca tiven ningún accidente nin causei nada serio.

Tiña unha trompetiña coa que daba unhas pitadas para avisar cando ía 
facer a explosión, para que marcharan todos, xa que había que protexer 
a xente. E se había algún dano, que ás veces marchaba polo aire algún 
tellado ou uralita cando estalaba o barreno, eu tranquilo. Dáballe á xente 
unha tarxeta da ofi cina da empresa, que levaba sempre comigo, para que 
foran reclamar, e listo.

Na casa traballaba nas veigas, nas hortas e co gando. E cando estaba 
libre, ou non tanto, tamén axudei en cousas de todos, como na asociación 
de pais e nais da escola do fi llo; ou a poñer en marcha a Banda de Música 
do Rosal, onde fun tesoureiro e abandeirado moitos anos, case vinte, e 
representante e acompañante dos rapaces por toda Galicia e por España. 
Por todo iso, coñéceseme tanto e tan ben por todo O Rosal, por toda a 
bisbarra e por outras. 

Síntome un personaxe coñecido, si, por tanto como levo feito na vida. Pero, 
sobre todas as cousas, por ser o último que mantivo, e aínda mantén, en 
funcionamento algún dos muíños do Folón; porque me vén de herdanza 
familiar, e porque é das cousas que máis me teñen gustado na vida.

Vendo agora como se recuperaron nos últimos anos os 67 muíños -os 
36 de Folón e os 31 do Picón- que son unha cousa única no mundo, estou 
súper contento. Porque muíños, ou muños, como lle dicimos no Rosal, hai 
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e houbo en todas as partes; pero coma estes ningún. Por aquí teñen 
pasado moitos enxeñeiros e todos dixeron o mesmo: muíños montados 
así, en batería, en fervenza, non hai no mundo enteiro. 

Ata empezar este século, os muíños levaban moitos anos parados e 
caídos, menos o da nosa casa, que nunca parou de moer de todo, aínda 
que nos últimos anos só moera para a nosa familia. E agora ese conxunto 
de muíños restaurados é unha riqueza moi grande para O Rosal e, aínda 
que o mantemento e as reparacións corran por conta do Concello, eu sigo 
pendente deles e axudo en todo o que podo. Ensino e dou consellos cando 
hai que arranxar ou cambiar algunha peza. Porque a xente nova di que 
sabe, pero ás veces non saben tanto. E mesmo non queren escoitar nin 
aprender de quen leva toda a vida niso.
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Un peque-
rrecho nos 

muíños

As miñas primeiras lembranzas, de ben pequerrecho, xa son nos 
muíños. Onde agora se ven eucaliptos entón había laranxeiras, fi gueiras, 
maceiras… e colmeas. 

Eu era moi traste. E un día, cando tiña tres anos, estaba coa miña avoa, 
que andaba na moenda. Tiña catro ovellas atadas e un carneiro moi malo; 
a min deume por ir xunto das ovellas, e o carneiro tirou comigo e levoume 
a tombos. A miña avoa berraba “ai, ai, que me matou o netiño…”. Pero non 
morrín, e aquí sigo.

E de neno xa me mandaban traballar cun veciño ata os últimos muíños, 
alá pola Valga. Eu leváballe a cesta coa merenda: unhas fanequiñas fritas, 
unhas patacas cocidas e unha bola feita na tixola. El levaba outra cesta 
coa ferramenta e dábame as instrucións. 

Tamén de cativo, con cinco ou seis anos, collín a tose ferina e tívena nove 
meses. Para que me recuperase, leváronme para Mavia, na parroquia de 
Loureza, á casa duns parentes de confi anza que tiñamos alá. Estiven por 
alí un tempiño ata que mellorei. E despois xa volvín para a casa, que tiña 
que ir á escola. 

Fun á de Sánchez, na Cruz de Ferro. O mestre, como despois pasou a ser 
alcalde, deixouna; e entón daba clases un señor que non era mestre, 
senón que fora estudante de cura e daba clase nunha casiña dun sitio que 
lle chaman A Cunchada. 

Daquela eu xa era bastante espelido. Lembro un día que, ao entrar pola 
porta, había un encerado de madeira cunha conta escrita nel. O mestre 
fora dar unhas carreiras cunhas tamancas, porque lle gustaba facer 
deporte, aínda que fose inverno. Nós estabamos alí no encerado a repasar 
na conta, e cando entrou o mestre e borrou aquilo cun trapo, eu xa fora 
facendo os meus números. 
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Daqueles tempos de raparigo tamén lembro que, con seis anos, en 1936, 
cando foi a revolución española, a Guerra Civil, eu xa desfi lei con todos 
os rapaces do Rosal, que viñan de todas as parroquias cos seus mestres. 
Desfi lamos polo Calvario abaixo, demos volta pola casa de Villalón e 
subimos pola abadía. 

A min gustábame a escola, e no pouco tempo que botei aprendín a ler e a 
escribir, aínda que nunca tiven un caderno. Despois, xa facendo o servizo 
en Pontevedra, protexido por un comandante -pola recomendación duns 
coñecidos e un tío meu- coincidín cun garda municipal que gravaba letras 
en pedras e lápidas na casa onde eu estaba. E aquel home poñíame contas 
de sumar, de restar, de dividir e tamén a escribir ao ditado. E entón fun 
aprendendo algo máis. 

Teño pena por non ter ido máis á escola, que me gustaba bastante. Pero 
non puiden seguir, porque despois tiven que ir a onde tiven que ir, coidar 
das ovellas. Iso foi do ano 1945 até  o 1949, que marchei para A Portela, 
pola zona de Burgueira e Torroña. Fun traballar para alí porque había que 
comer. 

Estiven na casa dun que fora alcalde de Santa María de Oia, José Giráldez, 
quen con 14 anos ou así, seica fora a Buenos Aires; e logo viñera de volta 
para facer o servizo do Rei e xa foi quedando. Nesa casa atendéronme moi 
ben e teño moito que lle recoñecer. 

Tiña que ir coas cabras, coidar das ovellas e do resto do gando, e facer 
todas as faenas que mandasen. Había gando polo monte e cada veciño 
ía co seu. E levábase bastante ben, dentro do que era aquilo. Había 
que adaptarse porque tiñamos que comer. Como pago, vestíanme e 
calzábanme; ou sexa, que ía tendo de todo. Traballaba pola comida e logo 
daríanlle algo á miña nai.

Agora vou contar que tamén tiven un cargo. Era o de “empenador”, que era 
quen avisaba os veciños dos traballos que había que facer da comunidade, 
cando había que ir ao camiño do monte ou ao carreiro; e tamén do pago da 
contribución e do recrutamento militar. 

A cousa era a seguinte: o alcalde dáballes a orde aos alcaldes de barrio, 
e eles aos “empenadores”, de ir avisar os veciños; porque, dende que veu 
a “revolución”, había que dar conta de todo o que se tiña: das galiñas, das 
ovellas, dos coellos, da vaca, do burro, do carro… Entón, había que avisar 
toda a xente polas portas para ir pagar, ou cando se facía o censo militar. 
Eu tiña encargada a zona de Martín, e noutros sitios había outros: no Picón 
había dous ou tres, en Fornelos, en Caselas...

Entón, os “empenadores” tiñamos o privilexio de que, cando no mes 
de febreiro había que ir pagar a contribución ou o consumo, a nós 
deixábannos pasar antes. O que viña cobrar era un home militar e 
faltáballe unha perna; e a fi lla súa era a que facía de secretaria. Onde 
está hoxe o despacho da alcaldesa había un salón, e cando estabamos 
alí todos, o alcalde de barrio acenaba coa man e xa pasabamos todos os 
“empenadores”. Lembro que a min poñíame a man nos ombreiros e pasaba 
para dentro antes que os demais. Aquel cargo era hereditario e veume 
polo meu avó, que era muiñeiro.
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para facer o servizo do Rei e xa foi quedando. Nesa casa atendéronme moi 
ben e teño moito que lle recoñecer. 
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Entón, os “empenadores” tiñamos o privilexio de que, cando no mes 
de febreiro había que ir pagar a contribución ou o consumo, a nós 
deixábannos pasar antes. O que viña cobrar era un home militar e 
faltáballe unha perna; e a fi lla súa era a que facía de secretaria. Onde 
está hoxe o despacho da alcaldesa había un salón, e cando estabamos 
alí todos, o alcalde de barrio acenaba coa man e xa pasabamos todos os 
“empenadores”. Lembro que a min poñíame a man nos ombreiros e pasaba 
para dentro antes que os demais. Aquel cargo era hereditario e veume 
polo meu avó, que era muiñeiro.
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Nemesio durante o servizo militar en Pontevedra no ano 1951.Nemesio durante o servizo militar en Pontevedra no ano 1951.
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Estirpe de 
muiñeiros

A historia da miña familia cos muíños vén dun tal Domingos de Couso; 
despois pasaron ao seu fi llo, Juan Couso Otero; logo veu Juan Couso Villa, 
fi llo do anterior. Pero este, por ser fi llo de viúva e non ir ao servizo do Rei, 
non tiña nada de seu; e cando xa ía un pouco maduro, entre o cura, o xuíz 
e outra xente, foron a San Xián, que está entre A Guarda e Santa María de 
Oia pero pertence ao Rosal. De alí trouxeron unha muller solteira, que lle 
dicían Dolores, cun fi llo de oito anos, que se chamaba Lourenzo Castro 
Flores, e que despois sería o meu avó, para vir e herdar. 

Andado o tempo, Lourenzo casou con Carmen Álvarez Rodríguez, que era 
a miña avoa, e que era modista. Por se interesa, e por se vén ao caso, direi 
que aquela miña avoa traballaba no Calvario, no Rosal. Alí estaba un xastre 
da Guarda, que lle dicían Serafín, e unha muller viúva, de Novás, que viñera 
de Jerez de la Frontera. Non tiña familia, e nesa casa do Calvario abriu un 
obradoiro de costura; era profesora de corte e confección feminino. Alí a 
miña avoa, co xastre, aprendeu a facer sotanas para os curas, e roupas con 
bordados e iso para as mulleres. Ela non sabía ler nin escribir e tomaba as 
medidas cun fío, cun cordel, e logo dáballe un nó para marcar. 

A cousa é que, cando casou co meu avó Lourenzo, veu para Martín, para a 
casa onde eu aínda vivo. A casa estaba partida en dúas partes, para dous 
primos: unha estaba a nome de Juan Couso Otero e a outra, de Cándida 
Couso Caneda, e por iso aínda lle chaman hoxe a casa da Caneda.

E o meu avó Lourenzo acabou herdando os muíños en 1904 ou 1905, con 
doce rodas de moer, cando xa tiña catro fi llos: María, Juan, Ricardo e 
Cándida. E logo naceu Paulina, a miña nai, que foi a que quedou despois 
cos muíños, porque os irmáns renunciaron a eles ou repartiron outras 
propiedades da casa, como as veigas. A cousa foi que Paulina, a miña nai, 
quedou coa parte do avó, cos muíños. Non lembro ben cantos chegou a ter, 
pero traballou ata que veu o deslinde do monte, aló polos anos 50. 
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Era una boa industria. Unha industria grande, grande, grande… 
E con ela e máis traballos, a nosa familia foi vivindo bastante 
ben. A industria dos muíños é ben antiga. Os primeiros disque 
son do século XVII ou XVIII. E mesmo hai un que ten escrito no 
lintel que foi construído no ano 1715. 

Algún dos que se ven agora non estiveron sempre no mesmo 
sitio porque no ano 1821, na noite de San Martiño, no 11 de 
novembro, veu una tormenta e unha chea moi grande que levou 
por diante o muíño que lle chaman das Penas, no que hoxe se 
recibe os visitantes do percorrido. A chea levou daquela varios 
muíños máis do río Carballas. E, en Fornelos, levou unha señora 
dentro dun e todo. 

Por aquela desgraza acordaron cambiar de sitio o muíño, que 
era de varias familias. E para iso Juan Couso mercoullos aos 
veciños, e pagoullos en reais de vellón. E esa leira despois 
herdouna a miña nai. Esa é unha vella historia dos muíños, que 
teñen moitas.

O que eu sei é que, aló polo ano 1753, os muíños do Folón e do 
Picón xa aparecían no Catastro do Marqués de Ensenada, onde 
se apuntaban todas as propiedades que a xente tiña daquela. 
Os muíños despois quedaron rexistrados no Servicio Nacional 
del Trigo, e había que dar conta de todo o que se moía neles 
e do que a xente tiña que pagar pola moenda. Non se pagaba 
en metálico, senón que coido que había unha medida que 
lle chamaban de ferrado. Levaba 14 cuncas que equivalen a 
20 quilos, foran de millo, de centeo ou de trigo. Entón, pola 
moenda cobraban unha cunca, ou media, ou un cuarto. 
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Muiñadas

De volta aos muíños, lembro que cando eu era rapaz, e logo de máis 
grande, polas mañás e ao mediodía por Riobó -que así se lle chama ao 
lugar onde agora arrinca o camiño dos muíños- pasaban avós e avoas 
con tres ou catro raparigos sentados no burro. Porque daquela non había 
garderías, claro. A vella ou o vello, co burro pola man e tres raparigos 
montados nel, viñan recoller a fariña e traer o millo, e o raparigo máis 
grande ía atrás agarrando nos outros, e se era o burro un pouco áxil, tiraba 
con todos.

E despois, ao mellor, aos domingos, se as rapazas tiñan que vir ao muíño, 
traían unhas amigas para lles axudar ou facerlles compaña; e os noivos ou 
pretendentes tamén viñan e estaban todos por aquí. Claro que se pasaba 
ben. Tocaban a pandeireta e bailaban e todo. Lémbrome daquela cantiga 
de que unha noite no muíño, unha noite non é nada… Pois iso. 

Como se moía as 24 horas, lembro que había unha esteira grande colgada, 
que era para que a xente puidese durmir, se tiña que moer pola noite. 
E tamén había unha cheminea e cociñábase día e noite. Tiñan un pote de 
tres pés de ferro e veña… Facían papas coa fariña que collían alí mesmo, 
cocían bacallau... O que viña comía.

E así se ía facendo. A xente viña moer co burro ou cos sacos ao lombo. 
E como as mulleres traían as cestas na cabeza, abriuse a porta máis alta 
para que puidesen entrar e saír con máis comodidade. A xente tiña que 
poñerse á cola e agardar a que acabase un para empezar o outro, e cada 
un tiña a súa vasoiriña para recoller a fariña. E así, o traballo do muíño 
levábase moi ben, porque se axudaban uns aos outros e había unha boa 
sociedade entre todos.

Os muíños habíaos de varias familias e moían por quendas, e todos tiñan 
unhas horas. Viñan todos. Se eran homes eran homes, se eran mulleres 
eran mulleres; viñan avós ou avoas… pero aquela cadea tiña que funcionar, 
e funcionaba moi ben. 
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Viñan os burros co gran moer desde Pancenteo, da Cumieira, da Cunchada, 
de Marzán, de Novás… Aínda me lembro, aló polo ano 40, de vir xente 
á Valga, dende Belesar e dende Baíña, en Baiona, moer aí. Porque por 
esa zona hai carreiros que veñen do Camiño Real, que vén dende A 
Guarda, baixan e chegan ata a zona do Picón desde o alto do monte. Era 
a autoestrada dos romanos, que vén dende A Guarda e chega a Baiona, 
á Virxe da Roca, todo polo monte. Hai sitios que conservan aínda 25 
centímetros das rodeiras dos carros. 

Á porta do muíño, había un alboio, un cabanón ou un cuberto para 
descargar os animais, e unha pía en rocha virxe, que era onde se lle botaba 
o penso aos cabalos. Porque dos muíños partían todos os días do ano 
catro ou seis cabalos en reata, atados en fi leira, cara á desembocadura do 
río Miño, en Camposancos. Levaban fariña e traían millo. Ían e viñan. E por 
se chovía, tiñan unha tea que lle chamaban de pano cru, branca. Metíana 
en aceite de liñaza, como facían os mariñeiros, para que non se mollasen 
os sacos do millo ou da fariña.

Fotografía de J. Carlos Castro.
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Os “xirios”
das augas

E se os traballos do muíño querían quendas e organización, tamén 
precisaban o máis importante: a auga que os movía. Cando eu me criei, e 
máis para adiante aínda, a auga estaba moi ben ordenada. 

Por costume consuetudinario, as augas tiñan unha orde: os muíños de 
arriba tiñan auga todo o ano, pero os de máis abaixo xa non. A razón era 
que o día 24 de xuño, polo San Xoán, ás doce da noite, a forza motriz que 
move os muíños perdíase. E a auga pasaba para o regadío dos campos, 
por sectores, ata o 8 de setembro, en que volvía ser invertida. 

E a repartición da auga no tempo do regadío tamén tiña a súa 
organización: luns, para O Ventoso; martes, para Martín; mércores, para 
Os Seixos; xoves, para O Gonzalo; venres, para Os Cobelares; sábados, 
para A Quinta. A auga ía cara a Novás, e domingo si domingo non, tiña 
que ir a Soutelo.  Pero alá non chegaba case nunca, e só unha pouquiña. 
A auga era de sol a sol. No domingo, á nacida do sol, botábase para o 
rego, e á metida do sol, ía para a presa. Pero pola noite, aquela auga ía 
enchendo os pozos e nunca chegaba a nada. Despois, a auga do regadío 
tamén ía para o convento das monxas. E polo 8 de setembro, xa se 
cortaba o regadío e volvían as augas aos muíños. Ah, e se era ano bisesto, 
empezábase o regadío de abaixo cara a arriba. Estaba aquilo moi ben 
organizado. E eu tamén andaba niso, claro. Ata tiña un caderno feito para 
ver como era todo. 

Vai para cincuenta anos que os “xirios1” non se respectan, porque non se 
usan os muíños, e agora méteselle na cabeza á maior parte dos veciños 
que iso é así porque sempre foi. Entón agora, esa auga, que tiña que vir 
aos muíños das Laxes, vai sempre para regar, e os muíños quedan sen 
auga. Ben, ao número sete aínda chega. E, claro, se non hai auga, o muíño 
non anda.

1- Quendas para a distribución das augas
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Antes viña moita auga do río Espiñeiro, xa que había unha fonte alá, a da 
Loba, pero esa levárona os de Mavia para eles. Baixando, vén outra fonte, 
que lle din dos Sapos. E logo hai varios afl uentes que van baixando por 
todo o Espiñeiro, aos que lles chamamos da Cal, pasan polos muíños da 
Valga, e desembocan no Carballas, que vén de Loureza. 

Nun lugar que se lle chama a Enxubrigada, a auga colle para o Folón e o 
Picón, para moer e para regadío. Entra nunha caixa que vén de norte a sur, 
ao Nivel, e logo hai unhas bocas que saen para o Picón e o Folón. Pero ás 
veces ían por alí algúns “espabilados” e roubaban a auga. Porque é fácil 
para o que sabe: cortaban un carrasco macho, atábanlle un fío, e cunha 
estaca íano guiando e tapaban a auga do Folón. Ou, cando viña apurado, 
facían ao revés.

Naqueles tempos, en que eu era un rapaz, entre todos os veciños había 
que facer os traballos de mantemento e limpeza dos regos e das fontes, 
para que non fallase a auga. 

A cousa era que os alcaldes de barrio avisaban a xente para ir á 
Enxubrigada, porque hai uns pozos polo río de alá arriba e, segundo lles ía 
medrando o toxo, a auga non andaba. Cada tres ou catro anos no mes de 
agosto, dicían de ir alá limpar e despexar aquilo, para que a auga puidese 
seguir correndo con forza para o regadío e para os muíños. Ía o alcalde 
maior na cabeza, despois ían os alcaldes de barrio das catro xudarías do 
Rosal; e despois aínda ían uns homes que lle chamaban os fi scais, que 
eran os que se facían cargo do grupo dos veciños, e ían máis atrás do 
curro da Valga, á Fonte da Loba, e a outras de augas ben limpas nas que 
bebían as vacas do monte.
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Enxeños e 
segredos

Os muíños teñen os seus segredos e funcionan mellor ou peor dependendo 
da forza coa que chegue a auga, mais tamén de que as pezas estean a 
punto e ben feitas. Eu seinas todas de memoria: moega, quelle, caneleiro, 
ollo, mó, cigorella, buxa, pé, beo, puntais, espello da bomba, argolas, 
lobete, xateira, cruz, trampa, mazo, pexadoira, vara do reducio, reducio, 
lingüeta, agulla, pena, abradoira, rieiro… 

A xente nova fai as cousas, pero non escoita ou non quere escoitar a quen 
ten que escoitar. E logo, claro, o muíño non traballa.

E como todo traballo, a moenda tamén ten os seus segredos, que xa 
poucos coñecen. Por exemplo, a lingüeta, que é unha cuña que regula a 
auga, ten tres posicións; e segundo como estea a auga, ten unha presión 
ou outra. E por iso, nos muíños da zona da Valga, onde as penas son máis 
grandes, que as hai de ata de un metro dez, móese moito máis que nos 
de abaixo, onde as penas son moito máis pequenas, que hai poucas que 
cheguen ao metro.

A min gústame moito explicarlle á xente a función de cada peza do muíño. 
E contar cousas, como o do mazo de madeira, que cae cando se acaba o 
gran na moega e frea o muíño; ou que a cruz fai mover o muíño arriba ou 
abaixo para que a fariña sexa máis gorda ou máis fi na. 

Outro dos segredos do muíño ten que ver coas pedras de moer: á que 
lle chamamos o pé, a de abaixo, ten que ser “dente de cabalo”, como nós 
dicimos; e a outra, a de enriba, ten que ser “dente de perdiz”, que é unha 
escamiña que ten a pedra. E aí faise un casamento que impide que a pedra 
bote area na fariña. Porque, quen come un pan con areas?

Outros segredos son os do gran, como o do millo, que ten tres partes: por 
onde xermina, por onde bota a carne e a cortiza. 

O farelo sae do muíño por unha parte e a fariña, por outra; e despois está o 
que lle chamamos o óleo. Cando a moenda é para o gando, non pasa nada 
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e vai todo xunto. E para facer pan igual, só que despois hai que peneiralo. 
Pero o óleo, o máis fi no, é o que se reserva para facer as papiñas dos 
cativos ou as cousas máis fi nas, por iso se colle á parte.

E, por último, vou contar outro segredo do muíño que ten que ver co tipo de 
pedras de moer. As do país son máis negras e sacan a fariña escura, e non 
serve para todos. E aquí había outras pedras que lle chamaban albeiras, 
para fariña clara. E había muíños que tiñan das dúas e moían en pedras 
diferentes: nas negras para os pobres, e nas brancas para os ricos. 
Aos monxes facíalles falla a fariña branca do trigo para facer as hostias, 
os doces e as cousas máis fi nas.
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Fariña, 
pan e 
xofre

Nestes muíños moeuse moito, moito millo e centeo. Non todos saben que 
o pan de millo ten que levar unha mestura de centeo. É o mesmo que se 
fi xésemos agora cemento, que ten que levar tamén algo de area. Pois co 
pan pasa igual: unha fariña compensaba outra. 

A fariña peneirábase e despois amasábase con auga quente a ferver. 
Despois envolvían a masa cunha pa de pau e amasaban cos puños. Unha 
volta para alí, outra volta para alí, outra volta para a fronte, outra volta 
para acá... Entón a masa quedaba nunha esquina a fermentar e facíanlle 
unha cruz. Tiñan un anaco dunha cunca vella e cravábanlla para saber 
cando estaba listo o pan para metelo no forno. E despois raspaban a 
artesa cunha raspiña de ferro, e facían un boliño, que quedaba na cunca 
dunha semana para outra como fermento. Había que renovala, e para iso 
amasaban unha pouca fariña, e cun coitelo sacaban aquel corazonciño e 
facían a masa madre, que está hoxe tan de moda. Aquilo si que era masa 
madre e pan artesán. 

E aínda que hoxe custe traballo crelo, o forno do pan tapábase con bosta 
de vaca. Eu estiven en Mavia, en Santa Comba, e lembro que cando se 
cocía o pan íase á corte das vacas e cunha cortiza había que apañar a 
bosta. E para que o forno transpirase deixábanlle un pau de toxo ou de 
xesta a un lado. Iso non o saben todos, pero eu si. Os antigos tiñan as súas 
cousas.

Os muíños tamén se usaron para as serras, aínda lembro os muíños a moer 
e mais a serrar; e tamén para o xofre, que era volcánico, e viña nun barco 
de vela ata A Pasaxe, cando non tiña que dar a volta. Logo xa había tren e o 
xofre viña dende Tui. 

Cando poñían o xofre no muíño, o pole que botaba había que recollelo 
para as boticas, onde facían unha untura con graxa de porco para darlles 
á xente e á rapazada que enfermaba. E tamén se usaba para curar os 
animais; entón o veterinario receitaba a súa parte e o médico a súa. 
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En tempos que había moita sarna botaban aquela menciña nun anaco de 
saba de estopa, que se sacaba do liño. Coa estopa as tecedeiras facían os 
sacos e as sabas máis bastas, e o liño quedaba para outras cousas máis 
fi nas.

E o xofre tamén se usaba para as viñas, e para facer explosivos cunha silva 
gorda aberta polo medio. Baleirábana por dentro, atábana cun fío e por aí 
metían a pólvora, que facían con serraduras e carbóns mudos. O xofre era 
para acender a mecha. 

Eu traballei con todo iso, como xa dixen.

Co tempo, no Rosal xa podía mercar xofre nun almacén diante da igrexa. 
Nunha casa, pola parte frontal, había armería e de todo, e polo lateral 
estaba a tenda de ultramarinos e casa de comidas. O tío Marcelino viñera 
do Brasil e abriu aquel negocio cunha tonelada de puntas. E despois había 
ferraxería e ata libros.

En tempos que había moita sarna botaban aquela menciña nun anaco de 
saba de estopa, que se sacaba do liño. Coa estopa as tecedeiras facían os 
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Desfeita

E así como digo eran as cousas nos muíños e nas augas destes montes, 
e na nosa familia. Ata que nos anos 50 comezou o deslinde do monte, do 
Campo do Couto, que é como se chama esta zona. Foi entón cando a miña 
nai xa deixou de moer para sempre. 

Arrendou as horas do muíño e despois cada un tiña as súas. E viñan moer 
cando precisaban, e collían na casa a chave, que ten máis de 200 anos. 
Pero nós, na nosa familia, sempre mantivemos o muíño en funcionamento 
para o noso servizo. 

Despois, estes muíños tamén foron perdendo actividade. Sobre todo aló 
polos anos 70, cando veu a electricidade e empezou a haber uns muíños 
pequenos, que os tiñan xa nas casas. Entón, desapareceron os muiñeiros 
e todo. 

As cousas tamén foron mudando en todo en xeral. Antes, claro, todo o 
mundo sementaba millo, e eu agora non vexo milleiro ningún. Nin millo, 
nin trigo, nin centeo, nin nada. 

Isto cambiou todo. Que pasou? Pois que a xente foi traballar toda a outros 
lados, cando antes había que andar aquí a fozar sen parar para poder 
comer. Agora, como ten que ser; se queres fariña, pídeslla ao almacén. 
E xa non se precisa tanta porque xa non hai vacas na casa, nin ovellas, 
e a metade da xente xa non cría porcos. Móvense doutro xeito, como ten 
que ser.

Aínda por riba, despois, xa nos anos 70, cando pasou a estrada da 
concentración parcelaria todo foi a peor: roubaron todo canto había nos 
muíños desa zona. 

O de abaixo, que é o que lle ensino á xente, moeu, por exemplo, ata o 
ano 50; pero de aí para adiante xa non moeu máis. Despois caeu, ardeu, 
roubáronlle todas as pedras... E así foron indo todos, costa abaixo, ata que 
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non quedou ningún muíño en servizo, agás o número sete. E nós seguimos 
a moer pero só para a casa, para os animais e un pouco tamén para fariña, 
para facer pan ou papas. 

Eu ía moitas veces co meu fi llo, coa egua ou coa burra, cando nos facía 
falla. E mentres o muíño estaba a moer, iamos buscar leña ou carrasca ao 
monte para aproveitar o camiño de volta.

non quedou ningún muíño en servizo, agás o número sete. E nós seguimos 
a moer pero só para a casa, para os animais e un pouco tamén para fariña, 
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Renacer

E así estiveron moitos anos os muíños, case todos caídos e esquecidos. 
Até que un xenro meu, José Carlos Castro Martínez, que é aparellador, e 
coñecedor destas historias polo que escoitou na casa, quixo saber máis. 
E mesmo fi xo o seu traballo de fi n de carreira sobre esta industria. 

Pero quen fi nalmente tirou disto para arriba foi un mestre chamado 
Rogelio Ferrín Martínez, nado na parroquia de Amorín, no concello de 
Tomiño. Cando veu por aquí e viu que algún muíño moía, como o noso, 
preguntouse por que os outros non. E lembro que o mesmo día que 
encallou o Mar Egeo na Coruña, no ano 1992, viñeron cunhas cámaras de 
televisión e sacaron todo, que estaba cheo de xestas. E eu saín ata coa 
burra e cos sacos do millo. Ese home foi o que puxo todo en órbita, a
 funcionar. 

O primeiro que houbo que facer para que a Xunta, que os declarou en 1998 
Ben de Interese Cultural, puidese empezar a recuperar isto, foi darlle 
o nome de todos os donos dos muíños, para ter o seu permiso e poder 
empezar a arranxar. Como había algún da parte de arriba que estaba caído, 
desfeito e sen dono, de acordo co alcalde e co resto, puxéronos ao meu 
nome para poder empezar a traballar, e que a cousa non quedase fea e 
incompleta.

Eu son un home pequeno, pero síntome moi grande. E no Concello do 
Rosal son o amo no referente aos muíños, porque me gusta moito que se 
coñezan, que os cativos da escola e xente de todo o mundo veñan velos 
e saiban como era aquilo, que foi unha industria moi importante. 

Gozo moito poñéndoos a funcionar, e explicándolle os seus segredos 
a quen me pregunte por eles. E por iso digo que me sinto un personaxe 
recoñecido, que me teñen feito moitas entrevistas para programas 
importantes da televisión, e tamén me teñen quitado moitas fotos tantos 
visitantes que teñen chegado aos muíños de todas as partes do mundo; 
menos de Rusia, que non sei de ningún ruso que teña pasado por aquí. 
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Renacer

E así estiveron moitos anos os muíños, case todos caídos e esquecidos. 
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E mesmo fi xo o seu traballo de fi n de carreira sobre esta industria. 
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Eu atendo a todos con moita satisfacción. 
E ata lles poño o meu muíño a funcionar e doulles 
algo de fariña, se a queren, como agasallo e 
lembranza da visita. Porque non me gustaría que 
se perdese o que foi o traballo e a vida da miña 
familia dende hai máis dun cento de anos. E dos 
veciños do Rosal, que os usaron dende sempre. 

Quero que o muíño estea operativo, porque os 
que veñen, se o miran a moer, miran algo. E se 
non, é como se un vai a unha igrexa e non ten 
santo, non si?

Eu non teño responsabilidade ningunha nisto. 
Só teño os muíños en mantemento, por así dicir, 
por conta miña; porque creo moito nisto que 
herdou o meu avó, que herdou a miña nai, e que  
herdei eu. 
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Sempre 
na roda

Eu, ás veces, penso que levo 80 anos dentro dos muíños e outros 80 anos 
metido no Concello, que non son tres días. 

Por todo ese tempo e eses labores, todo o mundo me coñece, que levo 
andado por todas as partes. A pé, coa burra ou, despois, coa miña moto 
Montesa, unha mítica que merquei de segunda man, e coa que estiven 
funcionando polo menos trinta anos. Despois, xa de maior, tiven un coche. 

Sempre tiven carné de conducir pero non o usei ata os sesenta anos, 
cando tiven que volver aprender a conducir cun veciño, xa que a moto se 
me fi xo pouco cómoda e demasiado grande. Porque empecei a resentirme 
da cadeira, despois de tantos anos de traballos co martelo pneumático, 
para facer os buratos onde meter os barrenos. Pero a moto nunca a 
esquecín; e mesmo foi restaurada polo meu consogro, e aínda a teño na 
casa. Nesa moto ía coa familia a todos os sitios. De pesca, ao mar...

Cando o meu fi llo era pequeno, iamos os tres montados na moto: a miña 
muller Amparo, o neno e mais eu. Iamos, por exemplo, pescar a Portecelo e 
levabamos as varetas, que son canas de bambú, na moto. Ían envoltas nun 
pano encarnado e saían tres ou catro metros por fóra da moto. 

Lembro tamén que toda a vida, como vivimos en Martín nun alto, eu 
baixaba coa moto apagada, e ata que non chegaba ao Cruceiro Gordo 
non a prendía. Supoño que fun un adiantado no aforro de enerxía, agora 
que tanto se fala dos coches eléctricos que apagan o motor cando están 
parados…
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Familia 
e Banda

A miña vida foi de moitos traballos, porque había que sacar adiante a 
familia, que teño tres fi llos e estou ben orgulloso deles. 

Casei no 1963 con Amparo Pérez Dorado. Coñecémonos polo traballo na 
xuntanza, no carro e nas outras cousas, por unha familia de coñecidos do 
meu irmán. E así deuse a coincidencia e chegamos a un acordo, fi xémonos 
noivos e casamos. Tivemos tres fi llos: dúas mulleres e, por último, un 
home.

As mulleres son Amparo, que é mestra na Guarda, e sempre dixeron dela 
que é moi forte en matemáticas; e Gloria, que non quixo estudar e púxose 
a traballar, pero está moi preparada na cociña e deu nunha cociñeira boa. 
Tan boa, que chegou a ser xefa de cociña no hospital de Guadalajara; pero 
logo volveu para Galicia, para A Coruña. 

E cando eu xa tiña 45 anos, chegou Lourenzo, que é un músico moi bo e 
toca o bombardino na Banda de Música Municipal da Coruña. Con 19 anos 
xa era profesor de bombardino e tuba, e logo fi xo por libre trombón de 
varas. Foi facer unha substitución no 1996, cando enfermou o home do 
bombardino. E no 1998 houbo oposicións e sacounas. É moi forte, moi bo, e 
gústame pensar que algo tiven que ver coa súa carreira.

A min sempre me gustou moito colaborar con todos e botar unha man no 
que se podía. E así empezou o noso coa Banda de Música do Rosal. 

Un día, polo San Vicente, a fi nais de xaneiro, había unha gaiteirada a facer 
un percorrido e andaba unha rapariguiña pequena a tocar a gaita. E entón 
eu pregunteille ao meu fi llo Lourenzo se quería ser gaiteiro. El ía á escola 
a Novás, e por alí estaba un que estivo un tempo na directiva da banda, e 
tamén lle preguntou a Lourenzo se quería ser músico. E aí empezamos coa 
gaiteirada e coa banda.

Lembro que nos xuntamos un día en Sandián, nun bar. Había moita xente, 
e entre eles estaba o Sergio de Tomiño e a súa fi lla, que era a presidenta 
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da festa de alí. Estabamos no Nadal e xa contrataron a Banda do Rosal para 
tocar o luns do Alivio, que é en setembro. E aí está o choio, contrataron a 
banda xa antes de que se formase. 

Entón, alá se tratou de poñer aquilo a funcionar. Viñeron os Reis, e 
Lourenzo xa foi tocar o bombo coa gaiteirada. Despois veu o día do 
Entroido e marcharon para Goián. Lourenzo todo cheo a tocar o bombo. E 
alí xa empezou a funcionar, porque outros rapaces compañeiros da escola 
tamén ían, e empezoulle a gustar a cousa. Foi moi aplicado na música e 
saíronlle as cousas ben, porque el era bo. 

E eu colaboraba en todo o que podía coa Banda, e fun tesoureiro dezanove 
anos. 

Cando xa tiña cinco anos, federáronnos. Unha vez fomos a Santiago e 
quedamos de primeiros de Galicia. Cando o dixeron, dei un brinco que case 
me para o corazón. 

Durante moitos anos andei de representante e teimando dos rapaces. 
E mesmo levaba a bandeira da Banda nos certames aos que iamos, moi 
orgulloso de representar o Rosal. 

Viaxaba con eles e con outros directivos a todas as partes. E lembro que 
unha vez fomos até León, cando aínda había estradas onde non collían 
dous coches, e o camión do leite pitaba para avisarnos de que podiamos 
pasar. 

Pouco a pouco fomos rompendo e todo foi a mellor. E a Banda leva xa 
moitos premios en Galicia e fóra, porque son moi bos. 

Agora son case un cento de músicos, e hai tamén escola de música e coral. 
Moitos daqueles rapaces cos que comezou a Banda, que foi presentada en 
público no ano 1986, son hoxe profesionais, como o noso Lourenzo. E para 
min é un orgullo moi grande. 

Aquilo a min permitiume coñecer moita xente e ver moitos sitios. 

O traballo de organizar a Banda era complicado, porque non había os 
medios que hai hoxe. E había que ir en persoa a Pontevedra, ou a tantos 
sitios, xestionar directamente as cousas, para que nos desen ou axudasen 
a ter instrumentos, que eran moi caros. Pero síntome contento de telo 
feito. 

Axudar a Banda era tamén un xeito de gozar para min, que nunca tivera 
tempo de moitas diversións, máis que ir ás festas, que me gustaban moito; 
ou de xogar algo á cachiza, que é como por aquí lle chamamos á billarda, e 
que consiste e darlle cun pau a outro máis pequeno e lanzalo o máis lonxe 
posible. 

Por esta zona tamén se xogaba moito aos birlos. E ata houbo unha 
competición de todo o concello, que empezou a organizar un señor que 
tiña unha fábrica de leite e queixería na Cruz de Ferro, e os de Martín foron 
campións. Pero eu non xoguei, quen xogaba ben era o meu irmán. 

E así foi a miña vida, sempre chea de traballo e de sacrifi cio. Pero tamén 
tratando de colaborar con todos, como agora sigo a facer cando me 
chaman para abrir e ensinar os muíños, que seguen a ser o comezo e o 
remate de todo. Porque eu, ás veces, penso que en toda a miña vida non 
sei se viña da casa para o muíño, ou ía do muíño para a casa. 

E aínda así sigo.
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Nemesio levando o estandarte no festival de Músicos Xoves no Rosal en agosto de 2009. Foto cedida por Suso.
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Nemesio levando o estandarte no festival de Músicos Xoves no Rosal en agosto de 2009. Foto cedida por Suso.
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(*) 

O Rosal do XVIII 

O día 11 de maio de 1753 quedou rexistrado na vila da Guarda, o Interrogatorio referido á fregue-
sía de Santa Mariña do Rosal feito para o Catastro de Ensenada, no que en corenta preguntas 
se daba conta detallada, en case 80 páxinas, das propiedades e mais do valor e rendemento 
económico de cada unha delas. Maiormente en reais de vellón, mais tamén en marabedís e 
décimos (un décimo da produción) ou primicias (primeiros froitos e gando) para a Igrexa. 

O documento foi ratifi cado polo Sr. Don Carlos de Lemos y Sarmiento, capitán de granadeiros 
e subdelegado da Contribución na vila guardesa, adscrita á entón provincia de Tui. E tamén 
foi convocado “politicamente” o presbítero cura-párroco, Juan González. Mais tamén outros 
persoeiros locais como o rexedor, peritos ou xuíces pedáneos das xuradías da parroquia, para 
dar fe do contabilizado. 

Aquel documento abrangue unha xeografía e unha toponimia que custaba unhas sete horas 
percorrer a pé. E iso estimouse así porque a medida de lonxitude vixente era a legua,  distancia 
que unha persoa a pé ou a cabalo podía andar nunha hora, é dicir, entre 4 e 7 quilómetros dos 
actuais. E no Catastro de Ensenada estimouse que Santa Mariña do Rosal medía unha legua de 
leste a oeste (nomeados como Levante e Poniente, L e P). E outro tanto de norte a sur, dando 
como resultado unha “circunferencia” dunhas catro leguas.

O Interrogatorio do Catastro debuxou entón, con trazo case puntillista, todo o que no Rosal do 
século XVIII daba algo de rendemento, fosen árbores, cultivos, muíños, ovellas, cabritos, la,  
colmeas, casas ou veciños. E por tal escrito, pódese coñecer que no Rosal operaban naquela 
data 97 muíños de auga, de cadanseu propietario, nos distintos ríos e regatos, todos eles 
nomeados e adscritos ao seu propietario. Segundo se tiñan teito ou non, e tamén polo número 
de moas de pedra negra (para millo e centeo), ou albeiras (para trigo), e o número de meses que 
estivesen en disposición de traballar, polo dereito á auga, así lles asignaban un valor e unha 
contribución en reais de vellón, que ían dende pouco máis de vinte, até os case 200, no caso 
dos máis produtivos.

E así, o Catastro de Ensenada ofrece unha foto do Rosal de mediados do século XVIII poboado 
de viñas, campos de cultivo de millo, centeo, trigo, verzas ou “verduras gallegas” e feixóns 
ou “frejoles”; mais tamén de toxeiras, liño, sobreiras, castiñeiros, laranxeiras, ameixeiras, 
maceiras, carballos e piñeiros. Toda esa riqueza estaba valorada, segundo calidades, a razón, 
como exemplo, de 5 reais por ferrado (uns 500 metros cadrados, segundo a equivalencia de 
superfi cie que rexía o Baixo Miño) de millo, 8 pola mesma medida de trigo, ou 4 no caso do viño. 
O carro de toxo valorábase en 2 reais; os carballos, en 17 marabedís e os piñeiros, en 4. No caso 
dos animais, unha pita valorábase en dous reais; un polo, en 17 marabedís e un cabrito, en tres 
reais de vellón.

Tamén se dá conta nese Interrogatorio de 1.197 colmeas, de 994 casas habitadas e de 976 veci-
ños. E un total de 1.409 ferrados (na actualidade, unhas 75 hectáreas) de terra de regadío: 550 
de primeira calidade, 650 de segunda e 1.030 de terceira. Unhas 75 hectáreas de terra regada. 
De secaño, contaron 900 ferrados de primeira calidade, 1.000 de segunda e 1.600 de terceira. 
O equivalente hoxe a unhas 175 hectáreas. Aqueles “peritos” tamén anotaron 100 ferrados de 
hortas. E, en viñedos, 80 ferrados serían para as cepas de primeira calidade, 300 para as de 
segunda e 660 para as de terceira categoría. En total, unhas 50 hectáreas de viñas, 
a décima parte da extensión actual da viticultura rosalesa.Nemesio Castro Álvarez, ano 2021.
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