
PROPOSTA PEDAGÓXICA

Labores agrícolas
O liño

Proposta O LI„ O-1.indd   1 02/07/09   17:25



Dirección

Secretaría

Coordina

Edita

Texto

Fotografías

Deseño e Maquetación

Impresión

Dep. Legal

ISBN

Mariló e Xulio Fernández Senra

Fco. Xavier Álvarez Campos

Centro Cultura Popular 
“Xaquin Lorenzo Fernández”

© Clemente Pérez Arias

© Carlos G. Hervella

Xosé Lois Vázquez & Nicole Carpentier, S.C.

Imprenta da Deputación de Ourense 

OU 

RAIGAME 
Aptdo. 484

Tlf. e Fax 988 249493
32080 - Ourense

ccpraigamepublicacions@depourense.es
www.depourense.es

Tódolos dereitos de reprodución, adaptación, tra-

dución ou representación dos textos, ilustracións 

e fotografías están reservados, e só poderán ser 

exercidos por terceiros previa solicitude e corre-

spondente permiso dos editores ou dos autores.

S e r i e

O liño
CENTRO CULTURAL SAN MIGUEL
Texto: Clemente Pérez Arias

Fotografías: Carlos G. Hervella

Proposta O LI„ O-1.indd   2 02/07/09   17:25



Labores agrícolas     O liño

3

Nesta proposta pedagóxica, tentamos describir dende a modesta 
posición duns meros admiradores das costumes e tradicións, 
todas aquelas fases do proceso necesarias para a obtención 
de fío de liño; tal e como nós o fixemos, seguindo o puro estilo 
costumista utilizado polas curtidas mans da xente que o viviu.

Traballo lles custou ás xentes do Centro Cultural 

“SAN MIGUEL” emprender a labor de revivir o longo 

proceso da obtención de fío de liño.

Todo comezou no ano 1987 ó tempo que votaba a 

andar este Centro Cultural.

Emprendían o labor de conseguir primeiramente os 

aparellos que un bo labor require e íanse axeitando 

para cando fixesen falta.

A medida que ía pasando o tempo, apresurábanse 

máis a buscar a liñaza para sementar. Querían que 

fose a liñaza de sempre. Non foi doado dar con ela. 

Tivemos que recorrer os pobos onde antes se se-

mentara. Até Pedralvar chegamos. Alí se acadou un 

fardel con tan buscada semente. 

Tomando como referencia os vellos costumes e o co-

ñecemento popular dos refráns –Polo San Marcos, 

a liñaza nin na terra nin no saco– no ano 1989 

sementábamos a que ía ser a primeira colleita. Pouco 

máis dun puñado de semente poderíamos deixar 

caer na terra que antes prepararamos axeitadamente.

Saíu con forza. Seguramente que sería pola ilusión 

coa que se traballaba por ver renacer esquecidas tra-

dicións. 

A medida que ía medrando o liño, máis nos íamos 

sorprendendo. Nunca viramos cousa igual. Tan só 

nos faciamos unha vaga idea polo que nos contaran 

unha e outra vez ás nosas avoas e nais cando lembra-

ban, as veces con ledicia e outras case con bágoas 

nos ollos, os moitos fiadeiros ós que asistiran.

Máis tristes resultaban aqueles momentos nos que 

lembraban os duros traballos que deberían facer 

para acadar unha ou outra vara de lenzo postas nos 

lizos do tear, non só pola laboriosidade do liño, se-

nón por ter que facelo despois de desenrolar as tare-

fas no agro. Non debemos esquecer que ata chegar a 

ter lenzo que fiar en inverno deberanse desenrolar 

moitos e duros traballos.

Pouco a pouco o liño ía medrando. Ano tras ano, se-

mentábase maior extensión. Deste xeito chegamos 

a conseguir unha boa cantidade de fío. Máis de 30 

anos sen traballar no liño non foron suficientes para 

borrar da memoria o xeito de facelo. Grazas a trans-

misión oral de pais a fillos coñecemos o proceso a 

seguir para confeccionar as prendas de vestir que 

se utilizaban antes de que a moderna confección e 

as fibras sintéticas desprazaran o liño. Todo un la-

bor de distintos procesos que utilizando precarios 

medios materiais consigue crear verdadeiras pezas 

de museo.

LIMIAR

O LIÑO: “A ARTE DE RECUPERAR A TRADICIÓN”

O liño
CENTRO CULTURAL SAN MIGUEL
Texto: Clemente Pérez Arias

Fotografías: Carlos G. Hervella
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DESCRICIÓN BOTÁNICA

LIÑO. LIÑO BRAVO OU MOURISCO

Planta da familia das lináceas, xénero linum, espe-

cie bienne.

O talo é sinxelo e ramificado. As follas son planas e 

de cor verde. Brotan do tronco de xeito oposto e al-

terno. A flor, hermafrodita, é azul e grande. Consta 

de 5 sépalos, imbricados e persistentes, outros 5 pé-

talos grandes, libres, con uña curta máis ou menos 

imbricados e de cor azul variable. Ten 5 estames 

fértiles, con antenas amarelas e xineceo con 5 car-

pelos. Cada carpelo contén dous óvulos e 5 estilos 

con estigmas de cor violeta pálido.

O froito está aloxado nunha cápsula globosa de 5 

celas divididas en compartimentos separados por 

falsos tabiques. A súa forma é redondeada con 8 ou 

10 sementes. As sementes son planas, de 3 a 5 mi-

límetros e moi lisas e brillantes. O gran é de cor 

marrón.

As fibras paralelas que conforman a codia son as 

que producen o fío. Desenrólase de maio a xullo.
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PROCESO ARTESANAL PARA O CULTIVO

Cando chega o San Marcos, chega o tempo de botar 

a liñaza recollida o ano anterior. Antes de finais de 

abril temos que preparar con esmero a terra onde 

sementar a liñaza.

Primeiro temos que arar a terra unha e outra vez até 

que estea ben curtida. Debemos estercala moi ben e 

con tempo suficiente para que se vaia incorporando 

os nutrientes que permitan o desenrolo de plantas for-

tes e impidan que a terra se disipe a medida que o liño 

vai medrando. Da moi bo resultado o esterco de ovino.

Coa terra preparada con mimo, acometeremos o 

proceso de sementeira. 

Para elo coidaremos que 

teña o suficiente lento 

para que a liñaza xermine 

axeitadamente. De non 

ser así, será preciso regala 

abundantemente.

Antes de espallar a liñaza 

enriba da terra, temos que 

preparala o mellor posible 

e sacar os terróns, pedras e 

broza que poidan obstacu-

lizar o nacemento e poste-

rior desenrolo das plantas. 

De seguido espallaremos a 

liñaza de xeito que quede 

o ben repartida. Se quere-

mos conseguir unha pro-

dución para fío, semen-

taremos a liñaza xunta. 

Deste xeito conseguire-

mos que as plantas saian 

xuntas e delgadas, con 

máis cantidade e calidade 

fibra e polo tanto menos 

abondosa en desperdicios. 

Tan pronto rematemos de 

sementar, teremos que fa-

cer pequenos sucos para 

tapar a semente, uns a ca-

rón dos outros e o máis xuntos posible para evitar 

que a liñaza se amontoe e dese xeito naza ben re-

partida.

Desde que o liño estea sementado e ben cuberto coa 

terra que sacamos dos sucos tan só queda derrubar 

os sucos e preparar a terra cun angazo de madeira, 

limpándoa de todo aquilo que impida que a liñaza 

quede soterrada debaixo e lle impedida nacer. Pro-

curaremos que os sucos queden un tanto esborra-

llados o que nos facilitará unha boa rega posterior.

A liñaza é unha planta de moi rápido desenrolo o que 

explica que tan só precisa 

de tres meses na terra para 

que estea cumprida e se 

poida arrincar. O único coi-

dado que require o liño no 

seu período de desenrolo 

efectúase antes da flora-

ción, cando aínda a planta 

ten poucos centímetros 

de altura. Nese momento 

deberemos darlle unha 

primeira monda, arrincán-

dolle toda a erba que lle im-

pida medrar. É tradicional 

nesta fase deitalo contra 

o chan para que a medida 

que se vaia levantado recu-

pere fortaleza.

As regas, sempre que 

sexan precisas, faranse 

periodicamente para que 

vaia medrando sen inte-

rrupción. Deberemos ter 

coidado de non enchar-

car en exceso a terra para 

evitar que podreza a raíz 

da planta. Deixaremos 

de regar o liño cando xa 

comece a ter a cor amarela 

que nos indica que princi-

pia a cumprir.

PREPARACIÓN DA TERRA, SEMENTEIRA E COIDADOS
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A ARTE DE RECUPERAR A TRADICIÓN

máis maduras. Sacudirémoslle 

a terra da raíz contra a punta 

do zapato. As manadas que 

arrinquemos poñerémolas nun 

feixe chamado “marruco” de 

xeito que o bagazo quede sem-

pre para o interior do feixe, é dicir, que as mana-

das queden sempre contrapeadas. O “marruco” 

atarémolo cun vencello feito con dúas manadas 

de liño atadas entre si pola parte superior, nunca 

polas raíces. Despois levaremos o liño á aira onde 

acometeremos o proceso da ripa.

RIPA

Para facer a ripa levamos os 

feixes cos “marrucos” á aira. Es-

tenderemos unha manta ou un 

pano vello debaixo do banco 

de madeira que suxeita o ripo. 

Sobre este banco sentaranse, a 

un e outro lado do ripo, dúas 

persoas que se encargarán de ir 

pasando os “marrucos” en pe-

quenas manadas polos largos e 

ARRINCA

Todo comeza cando nos achegamos ao liñar para 

arrincar a planta madurecida e cun sentir de ledi-

cia pola festa que se vai producir entre mozos e 

as mozas, novos e non tan novos. Arrancaremos 

as plantas con moito tento para que non se rom-

pan e non lles caia a semente aquelas que están 
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ENRIDADO

Desde que rematamos de ripar 

e “enguar” o liño nos “empo-

zadoiros” (en feixes ), carga-

rémolos no carro para levalos 

a enriar á auga do río que a fi-

nais de xullo xa decorre moi 

de vagariño por entre os coios 

facendo pequenas pozas no río. 

Nesas mansas e mazadas augas, 

afondaremos o liño de xeito que 

a súa disposición sexa lonxitu-

dinal ao correr da auga para que 

esta lle entre pola raíz dunhas 

manadas e saia tamén pola raíz 

da outra. Así conseguiremos 

que a planta se enchoupe e 

coza mellor. Os “empozadoiros” 

teñen que estar completamente 

fundidos na auga. Para elo car-

garémolos de pedras que po-

demos coller do mesmo do río. 

Nesta posición deben permane-

cer ao longo de nove días.

estreitos dentes de madeira do ripo. Nalgúns casos 

os dentes son redondeados e de ferro. Ao ripar sa-

camos a vaga que está preso á planta e que con-

tén no seu interior a semente. Xa estamos listos 

para acometer os seguintes procesos. A palla de 

liño, limpa, xa sen a vaga, poñémola novamente en 

feixes chamados “empozadoiros”. Farémolo sem-

pre coa raíz cara a parte exterior do feixe. Neste 

caso atarémolo cun vencello de palla de centeo 

para que cando o enriemos non podreza o atado, e 

evitar deste xeito que se desfagan os feixes no mo-

mento do “desenriado” ou mentres está na auga.

SEMENTE

Mentres o liño coce nas mansas e corredías augas do 

río, debemos coidar que a vaga seque. A vaga, cápsula 

de forma globosa, que nos caeu do ripo estenderémola 

na mesma manta ao sol para que remate de madure-

cer e abrir. Deste xeito liberará a liñaza que se atopa 

aloxada no seu interior. De seguido, cando xa está ben 

seca, deberemos aventar a liñaza para limpala ben de 

todos os restos de anacos de palla, follas, etc. Gardare-

mos a liñaza nun fardel, a poder ser feito de lenzo ou 

estopa e así conservarémola para o ano seguinte.
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DESENRIDADO

Rematado o período no que está enriado o liño 

(nove días), acudiremos novamente ao río, me-

terémonos na auga, e nese mesmo lugar ou nun 

próximo á orela, onde nos sexa máis doado, saca-

rémoslle as pedras aos “empozadoiros” e arrastra-

rémolos á flor da auga para abrilos e ilos dividindo 

en cantidades pequenas. Aproximadamente a can-

tidade que, collida pola punta nos poida coller 

Segundo vai estando limpo, irémolo levando a esten-

der para que seque. Para iso, cando xa rematamos de 

lavalo, xuntaremos todas as puntas e torcerémolas 

entre si, facéndolle unha especie de moño que lle im-

pedirá desfacerse cando o estendamos e cando o ma-

cemos. O estendido faise poñendo o mazadoiro que 

acabamos de lavar de pé, coa raíz contra o chan. Para 

que se manteña de pé separaremos un pouco unhas 

nunha man. De seguida e a medida que o imos 

repartindo, ímolo lavando moi ben na mesma 

auga para sacarlle toda a broza que puidese acu-

mular no tempo que estivo na auga, a terra que 

lle puidese quedar na raíz e a que a propia planta 

acumula. Deste xeito conseguiremos liberalo do 

maior lixo posible para acometer os seguintes 

procesos.

raíces das outras divididas en tres partes, formando 

unha especie de tres pés que permanecerá sempre 

xunguido polas puntas onde lle fixemos o moño. 

Nesta disposición manterémolo até que seque com-

pletamente. Ao seu redor estenderemos os vencellos 

de palla de centeo que gardaremos para volver a atar 

os mazadoiros secos e deste xeito podelos levar ao 

lugar onde se faga o seguinte proceso.

SECADO

A MAZA

Pódese dicir que as verdadei-

ras labores para transforma-

ción da planta do liño en fío 

comezan coa maza. Esta tarefa 

adoitarémola facer a fins do 

mes de agosto, ao redor do S. 

Bartolomeu. Para iso achegaré-

monos ao lugar onde tíñamos 

os “mazadoiros” a secar, “en-

guarémolos” en feixes, atados 

cos mesmos vencellos de palla 

de centeo cos que atamos os 

“empozadoiros” para enrialos e 

que puxemos a secar ao redor 

dos mazadoiros. Deste xeito 

poderémolos cargar no carro 

e achegalos á aira ou ao lugar 

de costume para comezar a 

troupelear.

A finalidade de mazar o liño é se-

parar as fibras paralelas que com-

poñen a planta da codia. Desas 

fibras sairá posteriormente o fío.
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Compre ter moi en conta que os 

mazadoiros de liño teñen que 

estar canto máis secos mellor, 

para o que xa tiveron que estar 

longo tempo á forte calor do ve-

rán. Canto maior sexa o tempo 

de exposición ao sol máis fa-

cilmente conseguiremos que a 

fibra se libere da casca. Deste 

xeito levaremos a cabo unha 

boa maza o que favorecerá un 

mellor desenrolo dos procesos 

seguintes.

Polo xeral a tarefa de mazar 

adóitase facer enriba dunha 

parede cunha altura nunca 

superior á cintura da persoa. 

Nesta parede estarán xa dis-

postas as pedras axeitadas en-

riba das que mazaremos o liño. 

Ao falar de pedras axeitadas, 

entendemos que teñen que ser 

lisas e redondeadas, que non 

teñan viras (esquinas) sobre os 

que poida bater a maza e tron-

zar o liño.

Xunguido da harmonía que supón que todo o pobo 

participe as veces cantábanse cantigas tan popula-

res como a que segue:

“Ven o tempo de mazar o liño,

Ven o tempo do liño mazar.

Ven o tempo dos troupeles troupeles,

Ven o tempo do estroupelear.”

Comezamos o traballo collendo nunha man o ma-

zadoiro e na outra a maza. Agarraremos o maza-

doiro pola punta da planta e poñéndoo enriba da 

pedra comezaremos a batelo axeitadamente sobre 

a raíz, dándolle coa forza adecuada, de xeito nunca 

excesivo, para evitar tronzar a planta. Bateremos 

unha e outra vez coa maza, –pau redondo feito de 

madeira de bidueiro que nun dos extremos ten un 

rebaixe a xeito de mango para agarralo mellor- em-

pezando pola raíz até chegar aproximadamente á 

metade da planta e logo agarrarémola polo parte 

que xa está mazada e acabaremos de mazar a outra 

metade, até conseguir completar o mazado.

A DELUBA

Coa “deluba” conseguiremos que os anacos de pa-

lla tronzados na maza e que aínda quedan presos á 

fibra, rematen de desprenderse. Este traballo faino 

por regra xeral unha muller que adoita estar sentada 

sobre unha “tajuela” ou banqueta baixa. Refregando 

as planta entre si conseguirá eliminar os anacos de 

palla soltos. Adoitan poñer un trapo sobre as pernas 

para recoller todos os desperdicios.
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A ESPADA

Rematada a maza e feita a “deluba” chega a espada. É 

un labor que tamén acostumaban facer as mulleres 

aínda que as veces tamén lles axudaban os homes 

nas hora mortas tanto na casa propia como para 

axudar aos veciños. Despois de “delubar” o maza-

doiro e para poder espadalo, hai que repartilo en 

dúas partes chamadas perneiras. Cada dúas pernei-

ras xa espadadas constitúen unha estriga. 

Para espadar o liño temos utilizamos a fitoira e a 

espadela.

A espadela está feita dunha táboa de madeira dura, 

normalmente de nogueira, o que fai que sexa re-

sistente aos golpes e que saque estelas que poidan 

arrincar a fibra.

A fitoira está composta de dúas táboas dispostas 

unha horizontal e outra verticalmente, en forma de 

T invertida. Ambas están perfectamente traballadas 

en madeira de castiñeiro, e son totalmente lisas. A 

táboa vertical rematará, na súa parte superior, en 

forma afiada, de xeito que cando a espadela bata 

sobre o liño, esta poda esvarar ao longo da mesma 

sen tronzalo contra as viras da táboa. A táboa hori-

zontal será a encargada de suxeitar á vertical no seu 

extremo inferior e serviranos tamén para pousar os 

pés no lado oposto ao que espademos.

Sentados nunha banqueta que non sexa moito máis 

alta que a fitoira e coa espadela collida nunha man e 

na outra a perneira de liño, repartirémola á metade 

aproximadamente, a cabalo da táboa vertical da fi-

toira. A man coa que suxeitemos o liño, procurare-

mos agachala un pouco detrás da táboa vertical para 

evitar baterlle coa espadela.

Preparado todo, comezamos a espadar deixando es-

varar a espadela con golpes asentados sobre a per-

neira de liño, de xeito paralelo á táboa vertical e á 

propia fibra que colga desta. Os golpes deben ser 

ben asentados, de xeito que a espadela non bata na 

fitoira para evitar tronzar o liño, romper a espadela 

ou que esvare e poidamos bater na man ou nas per-

nas. Iremos dándolle volta á perneira para conseguir 

que non quede ningunha fibra sen espadar. Rematará 

o traballo cando a perneira quede totalmente limpa.

A medida que imos tendo as perneiras espadadas, co-

llerémolas cada dúas e faremos con elas unha estriga. 

Para gardar as estrigas e que non se desfagan, dobramos 

cada unha pola metade e xuntamos as puntas que logo 

torceremos entre si, facendo unha especie de moño.

As estrigas porémolas en feixes atados con vence-

llos de xuncos. Disporémolas de xeito que as pun-

tas queden enriba dos vencellos até xuntar un total 

de 24 estrigas , o que equivale a un melón. Calcú-

lase que equivale aproximadamente a unha libra 

de peso. Deste xeito será máis fácil de cuantificar a 

cantidade de materia prima de que dispomos para a 

consecución do produto final. 

Disposto o liño en feixes de estrigas, gardarémolo 

durante un tempo a fin de que asente antes de po-

delo tascar.

Proposta O LI„ O-1.indd   10 02/07/09   17:25



Labores agrícolas     O liño

11

A TASCA

Normalmente até que non caían as primeiras chu-

vias, que axudaban a que o liño asentara, non se 

facía a tasca. Tascar consiste en volver pasar as estri-

gas enteiras pola fitoira, repetindo o proceso similar 

ao espadado, pero de xeito máis lixeiro. Tan só se lle 

dará unha pequena volta ou pasada, para acabar de 

limpar ben o liño.

ASEDADO

Xa arredados da calor do ve-

rán, achégase o tempo de ase-

dar o liño. A fins do outono 

ou principios do inverno era 

cando se acostumaba a facer 

este traballo.

Para comezar a tarefa do ase-

dado, sacaremos as estrigas de 

liño tascado que gardaramos 

coidadosamente en cestas e 

descolgaremos o “pende” da 

parede para poder botar a an-

dar o traballo.

0 pende esta composto por 

unha táboa de forma rectangu-

lar de 75 a 100 cms. de longo 

e de 15 a 20 cms. de ancho. 

Coma todos os útiles emprega-

dos nos labores do liño pode 

adoitar distintas formas no seu 

remate totalmente rectangular 

ou rectangular e coas viras re-

dondeadas, cun acabado máis 

ou menos perfeccionado. Agora 

ben, sempre será unha táboa 

de castiñeiro de 2 a 4 cms. de 

groso cunha especie de asa 

na súa parte superior que nos 

axudará a suxeitala. No lado oposto terá un anaco 

de táboa superposta e cravada na madeira grande. 

Neste anaco de táboa cravaranse previamente unha 

serie de púas metálicas ben afiadas duns 10 cms. de 

longo, dispostas moi xuntas. Esta táboa sobre a que 

se suxeitan os dentes do pende, ben sexa redonda 

ou cadrada estará rematada por unha ferradura que 

impedirá que a madeira cuartee e os dentes acaben 

afrouxando e caian.

Para emprender o labor propio do asedado adoi-

taremos estar sentados nunha banqueta máis ben 

baixa, que nos permita estirar as pernas. Suxei-

taremos o pende no medio das mesmas e poré-

molo a unha distancia que poidamos chegarlle 

ben coas mans sen ter que dobrar moito o corpo. 

Agarraremos o liño pola punta da estriga que co-

rresponde a raíz da planta, envolvendo os dedos 

da man coa que temos por costume traballar. A 
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outra punta, que se distingue claramente por ser 

máis verde, irase asedando de vagariño pasándoa 

unha e outra vez polos dentes do pende a fin de 

conseguir separar a fibra de liño, obtendo así a 

selección de mellor a peor: o lenzo, a estopa e 

os cabezos, respectivamente. O primeiro que cae 

dos dentes do pende ao chan, son os cabezos. 

Agarrada dos dentes queda a estopa e na man que-

daranos o lenzo.

Como xa dixemos, pasaremos a estriga varias veces 

polo pende e dende que estea asedada por unha punta 

darémoslle a volta para asedala pola parte da raíz.

Coa fibra que nos queda na man, e que vemos que 

e suficientemente fina, faremos novamente unha es-

triga, co fin de que non se “amoloe”, e dicir, que non 

se “embarane”. Coa estopa e os cabezos, faranse ma-

nelas, (envoltorio de fibras).

FIADO

O fuso: Está feito de madeira de uz e polo que a 

xente hoxe recorda, sempre foron mercados a car-

pinteiros que viñan da veciña provincia de Lugo e 

que os traían feitos de xeito incompleto. Faltáballe a 

“maínza” que polo xeral adoitaban facer coidadosas 

mans masculinas, empregando para elo unha navalla 

ben aguzada.

A forma que adoita o fuso é 

redondeada, máis estreita na 

parte superior (acabando case 

en punta), e máis ancha na in-

ferior, onde se remata cunha 

especie de anel que impide que 

a “mazaroca” escape, e prolón-

gase nun apéndice sobre o que 

cae no caso de se escapar dos 

dedos e así impide que rompa 

tan facilmente.

Na parte superior será onde se 

faga a “mainza”, duns 3 cms. 

de longo que terá a finalidade 

de guiar o fío tanto ao comezo 

do fiado como nalgúns momen-

tos do mesmo.

Os fusos teñen entre 27 e 30 

cms. de longo e son de distinto 

grosor, máis finos para o lenzo, 

ou máis grosos para a estopa e 

os cabezos.

A roca: É outro elemento pri-

mordial no fiado. Consiste nun 

pau redondo de madeira de sal-

gueiro perfectamente lisa. Pode 

medir entre metro e metro e medio de longo. No 

seu extremo superior, a unha cuarta (un palmo) 

aproximadamente, atópase o roquil que é pau com-

pletamente liso sobre o que se enroscaba a manela 

ou estriga e que impide que esta esvare polo pau 

da roca logo de que se ataran estas cunha cinta de 

“cadarzo”.
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Para facer o roquil, ao día seguinte de “bullar” o pau 

verde, fánselle catro cortes horizontais e simétricos 

á madeira duns 8 cms. de longo, ata que as cachas 

se separen totalmente. Para que non siga rompendo 

ataremos os extremos con cabos. De seguido me-

terémoslle dúas pequenas cuñas cruzadas para se-

paralos definitivamente e poder meter no medio o 

roquil, que é unha peza de madeira maciza e algo 

grosa cunha forma xeométrica similar a un rombo. 

Despois de introducido o roquil no medio das ca-

chas, arredaremos as cuñas e as propias cachas en-

cargaranse de apertalo para que non caia.

Na cima da roca faise un burato no que se fura unha 

cinta de “cadarzo” para suxeitar as manelas e as es-

trigas logo de cargar a roca.

Para comezar o verdadeiro labor do fiado, esperare-

mos as longas noites de inverno. Sentados no escano 

ao carón do lume, mozas e mozos, homes e mulleres 

aproveitan para fiar e como non, para xuntarse en 

busca de esmorga.

Para comezar a fiar, o primeiro 

que temos que facer é cargar a 

roca. Sentados, estenderemos 

na aba (sobre as pernas tapa-

das cun mandil) a estriga para 

logo ir envolvéndoa de redor na 

roca, comezando sempre polas 

puntas da “estriga”. Unha vez 

“envolta” a estriga atarémola 

coa cinta de “cadarzo”.

Cargada a roca, fixarémola á 

cintura, normalmente na cinta 

coa que se suxeita o mandil ao 

corpo.

Para botar a andar, achégase o fuso á estriga, có-

llense unhas fibras e xúntanse para facer unha 

especie de punta de fío que engancharemos na 

punta da “maínza”, que nos axudará a torcer o fío 

ata conseguir un anaco de fío máis longo que nos 

permita darlle xa unhas voltas no fondo do fuso 

sen que se escape. De aquí en adiante xa comeza 

o labor do fiado. Mollaremos cada pouco os dedos 

en cuspe para ir tirando da fibra da estriga e para 

que ao mesmo tempo que axudamos a torcer o fío, 

o torcido vaia asentando.

Coa man dereita no fuso, farémolo dar voltas e vol-

tas para torcer e ir acumulando o fío no pé facendo 

deste xeito unha mazaroca.

Cando nos dedos do fuso notamos que nos pesa 

moito, sacaremos a mazaroca e gardarémola coida-

dosamente en espera do seguinte paso do proceso 

que será o ensarillado.
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Para ensarillar, precisaremos dun novo elemento 

que é o sarillo.

O sarillo fórmano catro anacos de madeira unidos 

en forma de aspa nun eixe central.

Ás aspas, levan nos seus extremos unha peza cur-

vada de madeira que evitará que o fío se escape 

cando lle damos volta ao sarillo.

Para ensarillar colleremos nunha man a mazaroca 

que antes furaramos nun fuso máis longo que o em-

pregado para fiar. Ataremos a punta da mazaroca á 

punta dunha aspa do sarillo e logo iremos dándolle 

voltas cunha man. Coa outra man suxeitaremos o 

ENSARILLADO

fuso que tamén irá dando voltas 

en sentido contrario ao sarillo 

co fin de que se vaia desfacendo 

a mazaroca e se converta en 

cadeixa. 24 mazarocas facían 

unha libra. Para facer unha ca-

deixa empregaremos unha libra 

de lenzo ou estopa ou, o que é 

o mesmo, unhas 24 mazarocas, 

que iremos unindo e ensari-

llando unha a unha.

Antes de sacar a cadeixa co-

lleremos un anaco de fío do 

que queda no fuso e atarémolo 

a uns cantos fíos da cadeixa 

para saber deste xeito onde 

queda a punta. Este sinal que 

acabamos de facer, recibe o 

nome de coxal.

Así mesmo, e aínda antes de 

sacala do sarillo, teremos que 

facerlle un novo coxal, pero 

neste caso collendo todo os 

fíos. Para elo cuns fíos aparte 

darémoslle unhas voltas, 

deixando os fíos dunha lonxi-

tude que cubra a distancia dos 

brazos abertos co fin de que 

cando se estendan as cadeixas 

ao sol para clarexalas non se 

“embaranen”. Para sacala co-

llerémola coas dúas mans, torcerémola agarrán-

doa do coxal grande e gardarémola ata que a pre-

paremos para o seguinte proceso.
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O BRANQUEADO E “DOVANADO”

O BRANQUEADO

Desencartaremos as cadeixas que fomos gardando 

para comezar a branquealas. Podemos facelo no 

río coma antigamente, ou en calquera lavadoiro. 

Chegados alí agarraremos cadeixa a cadeixa e 

irémolas metendo na auga batendo forte contra 

o lavadoiro unha e outra vez, até que consigamos 

que a auga as abrande e se desprenda a “aresta” 

que lles poida quedar. Antes de traelas para a casa 

deixarémolas decorrer ben. Chegados con elas a 

casa, comeza o verdadeiro proceso que lle dará a 

súa cor característica.

O primeiro proceso é a cocción, que faremos nun 

caldeiro de cobre con abundante auga quente, ao 

que lle engadiremos a cinsa de carballo ben cri-

bada que fomos gardando ao longo do inverno. 

Pode engadírselle unha pequena parte de xabón 

raiado no momento de cocelas para conseguir un 

aspecto máis suave.

Cando xa temos a cinsa no caldeiro coa auga 

fervendo vamos metendo as cadeixas pouco a 

pouco, procurando que queden ao redor das pa-

redes, deixando o medio libre. Iremos engadindo 

cinsa cada vez que poñamos unha cadeixa den-

tro. A auga que teñamos no caldeiro deberá estar 

morna e cubrir sempre as cadeixas. Deberán co-

cer continuamente unhas seis horas. Logo deixa-

remos arrefriar a auga antes de sacar as cadeixas. 

É indispensable que durante a cocción permane-

zan sempre cubertas de auga. Se fixera falla enga-

diríaselle auga morna.

Cando a auga estea fría sacarémolas e lavarémo-

las ben para limpalas dos restos de cinsa que lle 

quedaron. Porémolas a secar ao sol durante tres 

días, regándoas e lavándoas ben. De seguido hai 

que facerlle a colada ás cadeixas. Consiste en 

poñelas no medio dun cortiza circular, cunha 

saba no seu extremo inferior, enriba da que –e 

sempre no interior do cortiza–, iremos pondo 

axeitadamente cadeixa a cadeixa, regadas con 

auga quente e xabón raiado, dispostas en forma 

de capas, nesta disposición deixámolas ao longo 

dunha noite.

Finalmente, arrefriarémolas. Este termo empregá-

molo para definir a última parte do proceso do 

branqueado que consiste en sacalas do cortiza, la-

valas e espalmalas ao sol e ao serao das noites do 

mes de abril, unha e outra vez até que estean com-

pletamente brancas. Para estender as cadeixas de-

berémoslle facer un coxal suficientemente longo 

que permita espalmalas ben.

Cando as cadeixas acadaron a brancura des-

exada, lavarémolas unha vez máis e deixarémo-

las secar, estendidas ao sol, sobre a herba verde 

para logo gardalas até o novo proceso que será o 

“dovanado”.
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DOVANADO

O traballo do liño, no que a 

preparación do fío se refire, vai 

completando o seu ciclo. Agora 

será o momento de converter 

as cadeixas en novelos de fío. 

Para iso disporemos da «dova-

doira», que é un aparello de 

madeira, composto dun eixo 

vertical sobre unha base que 

forma unha especie de caixa 

que servirá para ir depositando 

os novelos. Sobre este eixe, 

van colocadas horizontalmente 

dúas táboas estreitas e iguais 

en forma de aspa, encaixadas 

entre si por un rebaixe no 

groso da madeira e fixadas a 

súa vez ao eixe da “dovadoira” 

por un pequeno eixo de ferro 

sobre o que xirarán a medida 

que vaiamos tirando dunha 

punta de cadeixa para ila en-

volvendo no novelo.

Para suxeitar a cadeixa nas as-

pas da “dovadoira” poñeremos 

na punta de cada unha delas, 

un fuso metido coa “maínza” 

no furado de cada aspa. Logo 

fixaremos a cadeixa sobre as 

aspas, soltarémoslle o coxal e 

agarraremos a punta da cadeixa 

que iremos “dovanando” sobre 

unha «boullaca» para ir facendo 

o novel.

Nos dedos da man coa que ti-

remos do fío da cadeixa tere-

mos a precaución de coller un 

anaco de trapo de lenzo cha-

mado «pidoiro», que nos serva 

para protexer os dedos e aper-

tar o fío, xa que ao momento 

que o imos envolvendo no no-

velo. A medida do novelo será 

a da man.
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URDIR

Urdir consiste en preparar os 

fíos para ser tecidos. Paralelos 

entre si e separados nas dúas 

series que descendendo ou 

subindo cada unha alternativa-

mente fan o entrecruzamento 

da trama que pasa entre elas. 

Os utensilios necesarios para 

urdir son unha “urdideira”, 

unha espadela e un “noveleiro” 

ou caixón con doce comparti-

mentos.

A “urdideira” que sempre se 

empregou nestas terras é a cha-

mada móbil, que é un aparello 

formado por un eixo central 

vertical fixado na parte supe-

rior, polo xeral, a unha trabe, 

e na inferior a unha táboa 

plana que serve de apoio está-

bel. Ademais, está formada por 

dous pares de brazos horizon-

tais en cruz, xunguidos entre 

si por catro largueiros verti-

cais. Un dos brazos superiores 

ten cravados lateralmente tres 

tornos (paus) duns vinte cms. 

de longo, que serán os que nos 

sirvan para facer a cruz do tear. 

Do mesmo xeito, nun dos lar-

gueiros verticais, e na súa parte inferior, terá igual-

mente outros tres tornos que servirán para facer a 

cruz dos cadillos.

A espadela para urdir é unha espadela con doce 

furados dispostos de forma horizontal na súa parte 

central. Por cada un deles pasaremos un fío, que 

ademais de servirnos de guía, será onde os cruza-

remos cos dedos polgar e índice para logo traspa-

sar ese cruzamento aos tornos da “urdideira”.

Chamámoslle “noveleiro” o caixón con doce com-

partimentos onde colocamos os novelos para evi-

tar que se xunten.

Antes de comezar a urdir colocaremos os novelos 

no caixón, collendo a punta de cada un deles para 

pasalos por cada un dos furados da espadela. Pasa-

das as doce puntas pola espadela xúntanse todos 

e átanse. De seguido sepáranse seis fíos para cada 

lado e enfíanse no primeiro torno, arriba e a es-

querda, dándolle sobre este dúas voltas para fixalo 

mellor. De seguido, cos fíos xa inmobilizados, le-

vamos os dedos á punta da espadela, agarrada coa 

man esquerda, separaremos cos dedos polgar e ín-

dice da man dereita os doce fíos en dous grupos 

de seis, cruzándoos un a un, alternativamente. O 

primeiro fío que haxa nun extremo da espadela 

pasa sobre o polgar e sobre o índice, e así sucesi-

vamente todos. Unha vez rematado o entrecruza-

mento dos fíos na espadela pasaranse os tornos da 

“urdideira” onde se arma a cruz do tear, poñendo 

os fíos do dedo polgar no torno do medio e os do 

índice de fora. De seguido, os fíos lévanse lonxitu-
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dinalmente de torno a torno e de largueiro a lar-

gueiro en varias voltas, segundo a tea que se queira 

confeccionar, até chegar ao último torno inferior 

do largueiro dereito onde se fai a cruz dos cadillos 

cruzándose ao descender, pasando o conxunto 

dos fíos polo lado dereito do torno do medio, e 

dobrando sobre o último, para pasar ao subir polo 

lado esquerdo de aquel.

A función da cruz dos cadillos é a de individualizar 

os fíos un a un para logo permitir a súa distribu-

ción perfectamente aliñada e ordenada ao longo 

do restrelo no momento de montar a teada.

No momento de urdir, a muller que o está facendo 

terá que ir de largueiro a largueiro tantas veces 

como a teada o requira e repetir o proceso de 

acordo co largo que se queira a teada, isto é, se a 

teada ten dez cadillos (un cadillo é o conxunto dos 

vinte e catro fíos que entran en cada volta com-

pleta, doce ao baixar e doce ao subir), terá que re-

petir a operación dez veces.

Ao rematar de urdir, as puntas son atadas cun fío 

que pasa no lugar dos tornos da cruz do tear e da 

dos cadillos co fin de que non se desfagan os cru-

zamentos. De seguido, a teada é retirada da “ur-

dideira” para o que unha persoa solta dos tornos 

respectivos a punta superior e outra axuda asegu-

rando nas mans o feixe dos fíos urdidos cos que 

vai formando unha trenza encadeada até chegar ao 

final, onde tamén se ata para que non se desfaga.

Antes de sacar os fíos da “urdideira”, cumpre que 

os marquemos en cada un dos largueiros que for-

man a “urdideira” cunha verza, que ten unha tinta 

que non dana o fío, e que lle servirá posterior-

mente á tecedeira para saber as varas de lenzo 

que leva tecidas (unha vara equivale aproximada-

mente a 1mt).
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AmoloAr. Dise do contrario de desfacer.

ArestA. Restos de casca que pode quedar aínda 
agarrada á fibra do liño despois de mazado, es-
padado, asedado ou deluvado.

AsedAr. Acción de pasar o liño espadado polo 
“pende de asedar” unha e outra vez ata conse-
guir separar polo grao de calidade o lenzo da 
estopa e dos tascos; indo do máis fino ao máis 
basto.

AsentAr. Repousar. Pousar.

BoullAcA. Especie de “froito falso” que produ-
cen os rebolos, polo xeral máis novos.

BullAr. Pelar. Sacar a pel, a casca de algo que 
o recubre. 

cAdArzo. Dicíase do material de que estaban 
feitas as cintas que se poñían na roca para suxei-
tar a manela cando se ía fiar. 

cAdeixA. Madeixa que se forma coa unión do 
fío das 24 mazarocas de liño fiado. Para facela 
empregase o sarillo.

coxAl. Ataduras que se lle fai ás cadeixas an-
tes de sacalas do sarillo. Unha delas para saber 
onde esta a punta e outra/s para que non se 
desfagan.

deluBA. Acción para acabar de sacarlle ou sepa-
rar a casca que recubre a fibra do liño logo de 
que se maza. 

desenriAdo. Sacar os feixes do liño do río logo 
de pasar 9 días metidos na auga.

dovAdoirA. Aparello ou utensilio que se em-
prega para suxeitar as cadeixas en posición 
horizontal e abertas de xeito que cando xiran 
os brazos vaise desenvolvendo e facilita o paso 
desta a un novelo. 

dovAnAr. Acción de transformar unha cadeixa 
a un novelo.

emBArAñAr. Cruzarse os fíos de xeito que dificul-
tan o seu manexo. 

empozAdoiros. Feixes que se fan co liño logo de 
que se ripa. Átanse con vencellos de palla para 
podelos meter nas pozas do río baixo a auga. 

enguAr. Acción de colocar a planta do liño sobre 
un vencello co que poder atala e xuntar máis 
cantidade para poder transportala.

ensArillAdo. Consiste en pasar aos brazos do sa-
rillo o fío das mazarocas feitas no fuso ao tempo 
que se van unindo para facer as cadeixas.

envoltA. Envolvida.

espAdA. Táboa de madeira polo xeral de no-
gueira algo ancha e cun mango feito na mesma 
táboa que se emprega para espadar e se conta 
con 12 furados horizontais, para urdir. 

espAdAr. Acción de bater coa espadela ou espada 
sobre o liño colocado na fitoira para sacarlle os 
restos da casca que queda presa a fibra despois 
de mazado.

espAlmAr. Abrir e estirar unha estriga nas per-
nas para poder colocala na roca para fiala.

estrigA. Díse do conxunto de lenzo, estopa ou 
tascos que se fai despois de que o liño estea 
asedado. Formase dobrando á metade para unir 
as puntas torcéndoas entre si para que non se 
desfaga.

FitoirA. Aparello de madeira en forma de T in-
vertida que se emprega para apoiar os maza-
doiros de liño para logo baterlle coa espadela 
para sacarlle a casca que non se soltou co ma-
zado.

mAínzA. Canle que se lle fai aos fusos no cima 
da vara para poder unir e canalizar por ela o 
fío, e tamén servirá para torcer o fío cando se 
esta fiando.

mAnelA. Disposición na que se poñen o liño, a 
estopa e os cabezos (ou tascos), despois de es-
padado e tamén despois de asedado.

mArruco. Presas de liño que se van facendo 
cando se arrinca e que unha vez atados nos faci-
litará o transporte ata onde vaimos ripar.

mAzArocA. Fío que se acumula no fuso ao tempo 
que se vai fiando.

melón. Medida empregada para calcular o liño 
que temos espadado. Equivale a 24 estrigas, 
aproximadamente unha libra de peso.

noveleiro. Caixón de madeira dividido en 12 de-
partamentos nos que se meten os novelos para que 
non escapen nin se “embarañen” cando se urde.

pende. Pende de asedar. Aparello formado por 
unha táboa sobre a que se suxeitan unhas púas 
de ferro sobre as que se irán pasando unha e 
outra vez as manelas para separar o lenzo da 
estopa e dos tascos.

perneirAs. Chámase perneiras á división que se 
fai dos mazadoiros candos e poñen na fitoira para 
poder espadalos. É a parte deste que cae para o 
lado contrario ao dos pés que suxeitan a fitoira.

pidoiro. 

roquil. Parte de arriba da roca en forma de 
rombo que se consigue ao abrir a madeira en 
catro partes e introducir no medio un anaco de 
madeira. É a parte da roca de fiar sobre a que se 
envolve e se suxeita a estriga de liño para que 
non caia cando se tira dela a hora de fiala.

tAjuelA. Asento de madeira pequeno e baixo.

tAscAr. Consiste en darlle outro repaso ao liño 
coa espadela para sacarlle toda a casca que pui-
dera quedar presa á fibra.

urdideirA. Aparello de madeira formado por 
un eixe central sobre o que xirará catro paus 
dispostos en forma de cruz co eixe no medio e 
apoiados nas puntas por outros paus verticais 
que irán xirando a medida que imos pasando e 
envolvendo o fío para facer a teada. Ten a fun-
ción de unir os fíos dos novelos tan longo como 
queiramos facer a teada. 

vencellos. Utensilio para atar, que faremos de 
dúas manadas pequenas de liño ou de palla de 
centeo que nos sirve para atar os feixes. Faise 
unindo as manadas polas puntas cunha lazada. 
Se é de palla de centeo é de palla mallada.

VOCABULARIO TEMÁTICO ESPECÍFICO
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