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Para coñecermos como vivían as 
mulleres e os homes do pasado, os 
historiadores analizamos fontes 
moi diversas: desde achados ar-
queolóxicos e obras artísticas até 
gravacións e historias orais das no-
sas mais, avoas ou veciñas. Entre to-
das elas, moitos centramos as nosas 
pescudas nos testemuños escritos. 
Lemos e estudamos crónicas, dia-
rios, libros, xornais, as leis da época 
que queremos coñecer e, sobre to-
do, numerosos documentos de dife-
rente contido e natureza. Pensemos 
en textos notariais como compra-
vendas, arrendamentos, doazóns 
ou testamentos, preitos xudiciais, li-
bros de contas, cartas e un longo et-
cétera. Todas estas fontes permíten-
nos coñecer os nomes das xentes 
do pasado, as súas actuacións co-
tiás, os negocios que emprenderon, 
as propiedades que tiñan, como se 
relacionaban entre eles ou, incluso, 
se sabían ler e escribir. Cada docu-
mento adoita darnos moita infor-
mación e somos moitos os investi-
gadores que podemos sacar bo pro-
veito dun mesmo documento. Por 
iso, resulta fundamental descubrir 
novas fontes e, ao mesmo tempo, 
dalas a coñecer ao conxunto dos in-
vestigadores e da sociedade en xe-
ral. 

Investigar o noso pasado é, dal-
gún xeito, coma emprender calque-
ra investigación propia dunha nove-
la negra: coñecer os feitos que tive-
ron lugar, os protagonistas, os por-
qués da súas actuacións, as conse-
cuencias destas... Iso si, os historia-
dores non xulgamos o noso pasado. 
Non se trata de condenar a ninguén. 
Queremos coñecer as historias da 
nosa Historia, entender os feitos no 
seu contexto, talvez sacar pequenas 
ensinanzas, pois sempre se di que a 
historia é magistra vitae –desculpa-
de o latinismo, non significa máis 
que “mestra da vida”–, mais non 
consiste en axuizar o que pasou nin 
os nosos devanceiros. Trátase, insis-
to, de coñecer e entender ese pasa-
do –ás veces moi complexo e esva-
radío– que explica como somos ho-

xe en día. 
Para levar a cabo esta tarefa, que 

é o primeiro que precisamos? Loca-
lizar as fontes ás que me refería; é di-
cir, reunir probas para coñecer o 
mellor posible o asunto que quere-
mos investigar. E onde están? No 
meu caso, moitas das fontes escritas 
que preciso para as miñas investiga-
cións sobre a Galicia medieval con-
sérvanse en arquivos –tanto públi-
cos como privados– espallados po-
lo mundo adiante: desde a propia 
Galicia até Rusia, pasando por Ma-
drid, Toledo, Barcelona ou Nova 
York. A estes arquivos é preciso acu-
dir –aínda que agora moitos xa nos 
dan facilidades para consultar des-
de a casa algúns dos seus fondos (e 
vós tamén podedes!)– co obxectivo 
de ler os diferentes pergamiños, pa-
peis e manuscritos que, con varios 
séculos ás costas e moitas veces tras 
sobrevivir a incendios, inundacións, 
guerras, roubos e ao propio paso do 
tempo, hoxe son os que nos permi-
ten coñecer como eran e como ac-
tuaban os nosos antepasados. Po-
rén, houbo moitas máis fontes es-
critas que as que hoxe conservamos 
nos arquivos. Dalgunhas temos no-
ticia a través de alusións indirectas 
ou incluso podemos coñecer o seu 
contido grazas a diferentes copias, 
cuxa fiabilidade é variable. É certo 
que abundan as referencias sobre a 
destrución de documentos e libros 
ao longo dos séculos. Daquela, de-
bemos aceptar que hai fontes que se 
perderon para sempre! Pero, nou-
tras ocasións, as “perdas” débense a 
roubos, traslados, extravíos invo-

luntarios ou compravendas desco-
ñecidas. Estamos, pois, ante fontes 
aínda non localizadas pero que po-
derían aparecer, xa que non hai cer-
teza da súa destrución. Estarán nos 
nosos faiados? Podería ser, pois al-
gunhas teñen aparecido certamen-
te en casas particulares. 

Así aconteceu co Tombo de Sa-
mos, un manuscrito do século XIII 
no que os monxes do mosteiro lu-
cense de San Xulián de Samos co-
piaron preto de 250 documentos 
que conservaban no arquivo mona-
cal. Pois ben, este libro foi atopado 
“no faiado dunha vella casa, perto 
do Mosteiro, en Sarria”. Aínda que se 
sabía da súa existencia, o Tombo de-
saparecera durante os procesos de 
desamortización de bens monásti-
cos que tiveron lugar no século XIX, 
coma moitos outros documentos e 
libros que custodiaban os mosteiros 
galegos. Daquela, pasou a mans 
particulares e perdeuse a súa pista 
durante máis dunha centuria. Non 
foi até a década dos oitenta do sécu-
lo XX cando o Tombo reapareceu, 
posibilitando así a súa investigación 
por parte de paleógrafos e historia-
dores. Esta redescuberta tivo lugar 
grazas a unha persoa ligada á fami-
lia propietaria, antigo alumno de fi-
loloxía da Universidade de Santiago 
de Compostela, quen acudiu ao de-
partamento de Historia medieval 
solicitando unha análise do manus-
crito que caera nas súas mans. Foi 
así como se puido confirmar que se 
trataba do Tombo desaparecido; un 
manuscrito medieval que, afortu-
nadamente, estaba ben conservado 

e que, de feito, constitúe unha das 
fontes máis empregadas para coñe-
cer a Galicia dos séculos VIII ao XII. 
Finalmente, o Tombo de Samos foi 
adquirido pola universidade com-
postelá, en cuxo arquivo permanece 
desde 1984. Incluso desde tempos 
recentes pode consultarse directa-
mente na páxina web do Arquivo 
Histórico Universitario de Santiago. 

Tamén hai moitas fontes das que 
realmente non temos noticia da súa 
existencia até que finalmente apare-
cen. Apenas hai uns meses, a raíz 
dun artigo que publiquei no xornal 
sobre a historia da miña terra, un 
veciño escribiume para dicirme que 
na súa casa tiña documentos anti-
gos. Deste xeito tan casual puiden 
comezar a traballar un pergamiño 
de 1532, cuxo contido era completa-
mente descoñecido e que serve pa-
ra reconstruír con maior precisión o 
pasado da miña zona. Tamén acce-
dín a dous documentos orixinais do 
século XIX outorgados pola raíña 
Isabel II, así como a diversas cartas 
e outros papeis que actúan de fiestra 
aberta cara ao pasado para coñecer 
a Galicia rural dos séculos XVIII ao 
XX. Todas estas fontes non estaban 
en ningún dos arquivos que teño vi-
sitado nas miñas pescudas como 
historiador, senón na casa dun veci-
ño, Juan Pérez, quen, grazas á súa 
boa predisposición, contribuirá a 
que todos nós poidamos ter un co-
ñecemento máis preciso da nosa 
historia. É un bo exemplo de como 
a xenerosidade do conxunto da so-
ciedade pode axudar moito a que 
os historiadores avancemos nas no-

sas investigacións ao compartir as 
fontes que poden aparecer nos no-
sos faiados, armarios ou garaxes.  

É unha certeza que aínda hai 
moitos documentos espallados po-
las nosas casas que poden constituír 
auténticos tesouros para coñecer o 
noso pasado. Polo tanto, cada des-
cuberta de “papeis vellos” pode 
converterse nunha oportunidade 
para atopar novas fontes coas que 
avanzar no coñecemento da Histo-
ria; unha Historia que non só é o re-
lato dos grandes feitos, senón ta-
mén a experiencia vivida no día a 
día polo conxunto da sociedade. Pa-
ra min, cada pergamiño, cada papel 
solto, cada carta, cada escrito que 
chega ás miñas mans non é simple-
mente un papel doutro tempo que 
só ocupa espazo e non serve para 
nada. Non. É, ante todo, o testemu-
ño directo dunha realidade históri-
ca que, máis ou menos afastada no 
tempo, quero coñecer para enten-
der mellor como eran, como vivi-
ron e como sentiron as mulleres e os 
homes que nos precederon.  

É moi interesante e necesario su-
bir aos faiados, sen medo, para ver 
se neles atopamos obxectos que nos 
poñan en relación co noso pasado 
persoal, familiar e colectivo. E non 
só falo de pergamiños e documen-
tos de séculos atrás. Senón tamén 
doutros máis novos que, porén, evi-
dencian os importantes cambios 
que están tendo lugar na nosa socie-
dade. As cartas das nosas avoas, ao 
mellor gardadas en caixiñas poei-
rentas, non son iguais cós nosos co-
rreos electrónicos actuais. As formas 
de falar e relacionarse eran moi dis-
tintas. Tamén as súas inquedanzas. 
Os detalles cotiáns que nos ofrecen 
eses documentos son fundamentais 
para coñecer un mundo que cada 
vez nos queda máis lonxe. Ademais, 
non só se trata de atopar documen-
tos nos faiados. Alí tamén podemos 
ver roupa que nos fala da historia da 
moda, xogos e xoguetes que poñen 
de manifesto os cambios nos diver-
timentos, aparellos que mostran as 
mudanzas na historia da tecnolo-
xía... incluso vellos libros de historia 
que, se os comparamos cos nosos, 
poden servirnos para ver os cam-
bios que se produciron no coñece-
mento do noso pasado grazas a di-
ferentes descubertas e investiga-
cións históricas. 

En definitiva, os nosos faiados e 
rochos poden ser auténticos depó-
sitos de fontes coas que recuperar as 
miles de historias que forman parte 
da nosa Historia. Así que xa sabedes: 
entre os papeis e trastes vellos que 
podemos ter neles poden aparecer 
auténticos tesouros para investigar 
e coñecer o noso pasado. Vaiamos 
ao faiado e investiguemos! Que fies-
tra cara o pasado imos abrir na no-
sa próxima visita ao faiado?

Sabes que no faiado da túa casa 
podes ter un tesouro para a Historia?
■■■■■■■■■■■■ 

A través de distintas 
fontes podemos 
saber como vivían 
os nosos 
antepasados, como 
se relacionaban, 
que negocios tiñan...
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Pecha os ollos uns segundos e 
imaxina unha tarde de verán e unha 
folla danzando suavemente ao com-
pás do vento que vai de vagar por 
nunha carballeira. Parece a viva ima-
xe da paz e, por que non dicilo, ata da 
vagancia, non si?  

Ata podes sentir un chisco de en-
vexa, pensando que está toda a vida 
de vacacións... 

Pero se puideras mirala cunhas 
gafas de moito moito aumento (di-
gamos un millón de aumentos) ou 
mellor, se puideras facerte un millón 
de veces mais pequeno, poderías ve-
la por dentro e atoparías algo moi 
semellante a unha fábrica de coches 
ou a un estaleiro. Unha folla non des-
cansa nin un só segundo.  

Que estou a dicir parvadas? Espe-
ra que che conte e xa me dirás des-
pois se toleei ou non.  

Estiveches algunha vez nun taller 
de soldadura? Cando tiña a túa ida-
de eu pasaba todos os días ao lado 
dun, camiño do colexio. Era en Vigo, 
na rúa Buenos Aires, baixando á de-
reita. Daquela non había as medidas 
de seguridade de agora; a porta esta-
ba sempre aberta e podiamos ver as 
chispas, que as veces saltaban á bei-
rarrúa. Era un sitio ruidoso e non 
cheiraba moi ben, pero aquel chorro 
brillante capaz de fundir o metal e 
crear formas novas parecíame fasci-
nante.  

Pois iso mesmiño pasa no inte-
rior das follas, nesas cousas verdes 
con pinta de naves espaciais que se 
chaman cloroplastos. Só que en lu-
gar de soldadores de gas ou electrici-
dade os cloroplastos utilizan outro ti-
po de raios, os que veñen dunha 
cousa redonda que está a uns 150 
millóns de km de aquí e que os gale-
gos vemos as veces, cando dende as 
illas Azores nos mandan o anticiclón: 
os raios do SOL.  

E en lugar de tuberías ou pezas 
para os barcos ou os coches, nas fo-
llas sóldanse os átomos das molécu-
las de auga e dióxido de carbono (o 
famoso CO2) para facer moléculas 
máis grandes.  

Buf, cantas palabras raras... Estás 
a rañar a cabeza pensando que son 
as moléculas? Así entre nos, por po-
ñer un exemplo, podes imaxinar que 
se os átomos foran letras, as molécu-
las serían palabras, ou incluso frases 

ou parágrafos no ca-
so das mais longas. E o 
resultado é moi distinto 
segundo se combinen os 
átomos nas moléculas, igual que pa-
sa coas letras e as palabras. Seguro 
que para ti non che é o mesmo ler “As 
Antípodas de Galicia están en Nova 
Zelandia” que “Anda, a gata Ninselín 
vende os zapatos de Alicia”, aínda que 
uses as mesmas letras. 

Non é sinxelo facer novas molé-
culas. Os átomos están afeitos a ser o 
que son e non lles gusta que lles an-
den tocando os electróns e llos mo-
van de sitio, os separen e os 
xunten de novo para ser 
outras cousas. Sonche 
ben teimudos e algo 
vagonetas. Pero as 
follas teñen moreas 
e moreas de opera-
rios moi ben adestra-
dos que fan o seu traballo 
cunha sincronización digna 
da mellor orquestra sinfóni-
ca do mundo, e fanos ir ao 
rego. A fama lévana so-
bre todo as clorofilas. 
Que non se chaman así 
porque teñan cloro (que 
non o teñen) senón pola 
súa cor verde. Hai uns 
200 anos (xusto cando 
Beethoven estaba a 
escribir a súa novena 
sinfonía) os científicos 
que as descubriron de-
cidiron poñerlles un no-
me grego, e así quedou a 
cousa (“chloro” en grego signifi-
ca verde, e “fila” significa folla). As 
clorofilas son moi numerosas, e im-
prescindibles. O seu cometido é re-
coller a enerxía do sol e transforma-
la en pequenas doses de enerxía quí-
mica que vai servir para desfacer 
moléculas pequenas e facer molé-

culas novas máis lon-
gas.  
Parece sinxelo pero ten 

os seus perigos... Imaxinas 
que es unha folla dun carballo (ou 
unha cerdeira, un castiñeiro, un gre-
lo ou unha verza) e enredaches cos 
teus amigos, perdiches o bus, e tes 
que estar unha hora esperando o se-
guinte a pleno sol ao mediodía, un 
día de xullo, sen nada que te protexa? 
Non sei se peor que a insolación se-
ría ter que apandar cos teus pais, que 
aínda te ían rifar por esquecer na ca-
sa o gorro, as gafas escuras e a crema, 

non si?  
Afortunadamente as follas pen-

san en todo, e o mesmo que os solda-
dores levan un mono, guantes e un-
ha especie de casco con pantalla, 
elas teñen carotenoides. Os carote-
noides, aparte de ser moi bonitos 
(podes ver as súas cores amarelas, 
laranxas, etc. no outono, cando se 
desfan as clorofilas que os teñen ago-
chados o resto do tempo) son fantás-
ticos protectores solares para defen-
der as valiosas clorofilas dos excesos 
da luz solar.  

Todo este exército de operarios 

consegue manexar os disparos dos 
raios do sol, facendo que as teimu-
das moléculas de auga (H2O) se 
rompan e plis plas, aí che van os áto-
mos de osíxeno (O) por un lado e os 
de hidróxeno (H) polo outro. Logo 
estes hidróxenos sóldanse aos car-
bonos (C) do CO2 e fan moléculas 
mais longas. E dirás, para que? Que 
gañamos con todo este traballiño de 
mover átomos de aquí para alá?  

E eu dígoche...Ñam ñam...  
Seguro que coñeces moi ben a 

primeira “molécula longa” que se fa-
brica nas follas coa luz (ou dito con 
palabras técnicas, coa fotosíntese). 
Vouche dar unhas pistas.... Estamos 
afeitos a vela en forma de finos graos 
brancos. Seguro que na túa casa a 
tendes en tarros (e nalgún paquete 
de reposto), para botar as tortas e so-
bremesas. Senón, podes ir a unha 
cafetería, onde cha dan en sobres pa-
ra facer mais doces os tés e cafés. Eu 
bótolla as filloas (aínda que prefiro o 
mel, que xa a leva incorporada). Hai 
xente que non quere consumila pa-
ra manter o tipo fino, e as persoas 
con diabetes teñen que ter un coida-
do especial coa dose. 

Pois si, acertaches!! O azucre. 
Bueno, en realidade a glucosa, que 
xunto coa fructosa forma parte do 
azucre común ou sacarosa que con-
sumimos normalmente. Rico, rico, 
non si? 

Pero incluso se a ti non che gustan 
a cousas doces, precisas das follas 
para vivir. E non esaxero. Nadiña.  

Sabes que desbotan as follas can-
do fan a glucosa? Lembras que os 
raios do sol rachaban a auga en osí-
xeno e hidróxeno, e os átomos de hi-
dróxeno ían a soldarse co CO2 para 
construír a glucosa, non si? Logo, que 
será o que queda da molécula da au-
ga, ese refugallo invisible pero esen-
cial? Si si, acertaches de novo! O osí-
xeno!! 

Na nosa folla de carballo, ao tem-
po que se fabrican doces a toda má-
quina, bótase osíxeno ó aire! E non 
queda aí a cousa. Coa enerxía que se 
captou da luz e que está almacenada 
nas moléculas, vánselle engadindo 
mais e mais átomos do mais vario-
pintos, como o xofre, o fósforo, o ni-
tróxeno.... Un non parar! E así, sol-
dando e soldando, na nosa carba-
lleira, tan traballadoriña ela, vaise 
producindo osíxeno, captando CO2 
(defendéndonos do cambio climáti-

co), e fórmanse unha morea de 
moléculas esenciais para a vi-

da.  
É certo que non só as 

plantas fan estas marabillas. 
As algas e moitas bacterias pa-

san os seus días soldando coa 
luz e facendo posible a vida na 

terra. Hai moitos seres cheos de 
misterios que podemos descubrir 

da man da ciencia. Espero que pron-
to ti nos axudes a coidar e a entender 
mellor este marabilloso mundo! 

■■■■ 

DIVULGACIÓN 
Esta sección de “Ciencia 
para o día a día” elabórase 
coa colaboración de 
investigadores/as do CSIC    
a través da Unidade de 
Cultura Científica             
CSIC-Galicia.

En que se parece unha folla de 
carballo a un taller de soldadura?

Imaxe dun 
carballo e na 

parte inferior da 
páxina: ilustración da 

autora do artigo, 
Nieves Pilar Vidal 

González.

■■■■■■■■■■■■ 

“Cando eu era pequena pasaba todos os días ao lado dun taller, camiño do 
colexio, na rúa Buenos Aires, en Vigo.... Vaste sorprender con esta historia: 
imaxina unha tarde de verán e unha folla danzando ao compás do vento...”

Pergamiño 
 do século XVI 

 do Arquivo  
particular de 

 Juan Pérez.  // FdV


