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Achegámosvos  as definicións do enxoval que vos 
propuxemos a semana anterior e algunhas imaxes do 
arquivo que as representan:

1. Cama de medio campo [doc. 1, liña 5]

As camas de campo eran anchas e de gran tamaño, en xeral 
de luxo, con cobertores e cortinas; por oposición, as de 
medio campo eran máis pequenas.

Nun grupo selecto dos pazos galegos estaban presentes 
camas torneadas e “con colgadura” (tecidos pendurados). Na 
liña 8 do primeiro texto, a cama ademais está pintada de 
encarnado.

2. Vaqueta de Moscovia [doc. 1, liñas 29 e 31]

A vaqueta era pel de tenreira curtida, a máis fina e cara. 
Usábase para tapizar asentos, respaldos e outros obxectos. A 
vaqueta tiña variedades e a máis apreciada era a de 
Moscovia, denominación tradicional en castelán e 
desprazada no século XIX polo galicismo “Moscú”. 

Este topónimo sempre aparece asociado á vaqueta. Na liña 
31 do primeiro texto menciónase “una arquilla de [vaqueta 
de] moscobia”.
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Mondariz. Balneario: Hotel Avelino. Habitación con 
cuartos de baño. [Camas]
Colección de postais
Data: [193-?]
Signatura: 3196

Retrato: Muller 
sentada nun 

escritorio [Asento 
con respaldo de pel]

Familia Carré Aldao
Data: [190-?]

Signatura: 352



3. Talavera entrefina [doc. 1, liña 46]

Talavera de la Reina (Toledo) foi un dos centros que 
historicamente produciu louzas de moi boa calidade. 

Inicialmente a produción era de uso doméstico con 
influencia mudéxar. Progresivamente  incorporou distintas 
influencias, como a italiana ou a chinesa, e convertéronse en 
provedores da casa real cos Austrias, de aí o seu prestixio. É 
característica a decoración de óxido azul cobalto sobre 
vidrado branco.

A miúdo se lle engaden adxectivos que indican a súa 
calidade: fina, entrefina...

4. Platos de peltre [doc. 1, liña 49]

O peltre era unha aliaxe de estaño, chumbo e cinc, moi usada 
na elaboración de obxectos de uso doméstico como pratos, 
bandexas, etc.

5. Candeleros de azófar con sus espaviladas [doc. 1, liña 52]

O azófar, palabra de orixe árabe, era outra denominación do 
latón, unha aliaxe de cobre e cinc. 

Espabiar era quitar a parte queimada da mecha ou pabío a 
velas e candís para avivar a chama.  De aí deriva en castelán 
espabilar ou despabilar. 
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A Coruña: Mercado 
no Campo da Leña. 
[Louza]
Colección de postais
Data: [191-?]
Signatura: 397

Santiago de Compostela: Igrexa da Compañía de 
María. [Candeeiros]
Colección de fotografías 
Data: [198-?]
Signatura: 163
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A Coruña: asistentes a unha voda 
no momento da firma da noiva. 

[Bufete]
Colección de fotografías

Data: 1922
Signatura: 477

Arca con zócalo, sen patas e con 
dúas pechaduras

Museo Nacional de Artes Decorativas

1701-180

CE00545

Deseguido aportamos as definición dos obxectos dos cales 
vos solicitamos imaxes:

1. Bufete [doc. 1, liña 14]

Mesa de escritorio con caixóns, que ven do francés buffet, 
“aparador”.

Podían ser mesas arrimadeiras que se desprazaban ao centro 
da habitación para xogar, escribir ou outras actividades. 
Funcionaban tamén como obxecto decorativo. 

Os “bufeticos” de estrado eran bufetes pequenos e baixos 
destinados ás mulleres de clase alta, para comer na cama ou 
que servían de tocador [doc. 1, liña 44]

2. Loza de palo [doc. 1, liña 74]

Utensilios de mesa de madeira. En moitas casas, non se comía 
na mesa senón arredor do lume, cada comensal coa súa cunca 
de pau.

3. Artesa [doc. 2, liña 16] 

Recipiente grande de madeira, xeralmente con catro patas e 
tampa, máis estreito no fondo que por arriba, no que se 
amasa o pan. 

Vello comendo nun banco á porta da 
casa. [Cunca e culler]
Colección de fotografías
Data: ca. 1910-1920
Signatura: 6163

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=787527
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=422906
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4. Pote [doc. 2, liña 15]

Recipiente de ferro coa barriga en forma de esfera, con tres 
pés, dúas asas e un aro para penduralo da gramalleira, que 
se empregaba para cociñar na lareira. 

5. Arca [doc. 2, liña 10]

Caixa, comunmente de madeira sen forrar e con tampa plana 
que aseguran varias bisagras por un dos lados e un ou máis 
cadeados ou pechaduras polo oposto. Serve para gardar 
roupa, alimentos, libros,cousas de valor... . Moitas veces 
servía de mesa e tamén de banco. Diferénciase dos baúis e 
cofres en que estes teñen a tampa curvada.

6. Sella [doc. 2, liña 18]

Recipiente formado por táboas de madeira unidas e fixadas 
por arcos de metal, máis ancho no fondo ca na cima, que se 
emprega sobre todo para carrexar e conter auga.

Probablemente, teredes recoñecido algúns destes elementos 
nas vosas casas; aínda estades a tempo de achegarnos as súas 
fotografías. Como sempre, podedes enviar os vosos 
comentarios  a través do enderezo electrónico ou do 
Facebook do arquivo.

O próximo venres 10 de decembro publicaremos un 
pequeno apuntamento histórico sobre o enxoval do 
século XVIII.

Santiago de Compostela: 
Hospital Real. [Arca]
Colección de fotografías
Data: [198-?]
Signatura: 153

Oza-Cesuras: San Pedro de 
Oza. Muller diante dun 

pozo. [Sella]
Colección de fotografías

Data: 1913
Signatura: 1613

http://arquivosdegalicia.xunta.gal/portal/arquivo-do-reino-de-galicia/content/el-archivo/index.html
https://www.facebook.com/arquivodoreinodegalicia
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=840711

	Diapositiva 1
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 13

