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SOLUCIÓNS DA IDENTIFICACIÓN DE OFICIOS

Aquí vos deixamos as solucións da segunda actividade:
1. Empregados públicos que estaban antigamente
encargados de escribir documentos legais e actas dos
procesos xudiciais:

7. Persoas que vendían carne, carniceiros

Escribanos [9 verso, liña 7]

8. Mulleres que asistían nos partos

2. Fabricantes ou vendedores de olas e outros utensilios de
barro

Cortadores [10 recto, liña 16]

Comadronas [10 recto, liña 5]
9. Mulleres que se dedicaban a facer e vender pan

Olleros [10 recto, liña 1]

Panaderas [10 recto, liña 18]

3. Persoa que facía e compoñía medias e calcetas

10. Persoas que curtían peles e plantas téxtiles

Calceteros [10 recto, liña 7]

Cortidores [9 verso, liña 17]

4. Empregados nos que delegaban os escribáns o proceso de
escrituración
Oficiales de pluma [10 recto, liña 15]
5. Fabricantes ou vendedores de cedazos (peneiras ou redes
grandes)
Zedaceros [10 verso, liña 1]
6. Persoas que tiñan por oficio tinguir ou dar tintes
Tintureros [10 verso, liña 13]

Podedes achegarnos os vosos comentarios a través do
enderezo electrónico ou do Facebook do arquivo.
A continuación achegámosvos o contexto histórico
centrado nos oficios do sector secundario, que se ocupaban
da transformación das materias primas, como era o
caso do panadeiro ou forneiro do documento que xa
transcribimos. Naqueles tempos eran oficios artesanais,
mentres hoxe son maioritariamente industriais.
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O ARTESANADO RURAL
Na Galicia rural do século XVIII as actividades artesanais
tiñan un marcado carácter doméstico. As familias
labregas exercían certas ocupacións a tempo parcial,
varios meses ao ano, como complemento ás súas
explotacións agrícolas.
Era unha actividade destinada ao autoconsumo familiar e
por iso predominaban os zapateiros, xastres, ferreiros,
carpinteiros, oleiros, e outros traballos relacionados coa
produción téxtil: teceláns e tecedeiras, fiandeiras, palilleiras.
Con todo, algunha desta produción destinábase á venda
nas feiras e mercados locais.
Pese á dispersión xeográfica xeral, deuse unha forte
concentración de artesanado nalgunhas comarcas. Era o
caso dos oleiros de Buño, dos curtidores de Allariz, dos
canteiros de terras de Pontevedra ou dos fabricantes
ambulantes de cordas das ribeiras do Sil.
Estas zonas producían para a venda en mercados
rexionais e doutras partes da Península e creaban unha
gama de produtos máis ampla que as de subsistencia local.

Betanzos: posto de tecidos
na praza García Irmáns
Colección fotográfica
Data: ca. 1930-1940
Signatura: 2627

A Coruña : vendedoras de olas
no Campo da Leña
Colección fotográfica
Data: 1910
Signatura: 2422
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A industria rural doméstica do liño era a máis
importante polo volume de produción e o número de
persoas ocupadas. Os lenzos vendíanse en Castela,
Andalucía e no País Vasco e aportaban ingresos
monetarios a moitas familias labregas.
Non evolucionou cara unha industria fabril e a súa
decadencia fomentou a emigración do século seguinte e
foi unha das causas da serodia industrialización galega.
O ARTESANADO URBANO
As actividades artesanais urbanas no século XVIII
permanecían nun marco gremial, tradicional, destinado a
cubrir a demanda local.
Nas sete principais cidades do Reino de Galicia
predominaban as actividades relacionadas co vestido e o
calzado -xastres e zapateiros-, seguidas dos oficios da
construción -canteiros e carpinteiros-, dos relacionados cos
metais -cerralleiros, ferreiros, latoeiros, armeiros,
picheleiros- e, nas cidades episcopais como Santiago, dos
oficios suntuarios -prateiros, acibecheiros, cereiros,
douradores, ebanistas-.

A Coruña: mulleres traballando
nas labores do liño
Colección fotográfica
Data: ca. 1920-1930
Signatura: 2429

Noia: postos de
zocos nunha feira
Colección fotográfica
Data: ca.1920-1930
Signatura: 1864

capítulo 9

Os oficios na Galicia do XVIII
APUNTAMENTO HISTÓRICO
O artesanado era un grupo con diferenzas internas canto
a niveis económicos. Unha elite dedicada a profesións
suntuarias -chocolateiros, confeiteiros, impresores de
libros, organeiros, reloxeiros, mestres de obras- podería
incluírse nas clases medias. Tamén se situaban aquí os
ferreiros que dispoñían de fraguas e os curtidores que
contaban con pelamios.
No segundo nivel de ingresos atopábanse os canteiros, os
xastres e os zapateiros, mentres no último aparece unha
serie de oficios desempeñados moitas veces por mulleres:
palilleiras, tecedores e tecedoras (eles gañaban o triplo que
elas), lavandeiras, panadeiras, costureiras, forneiras,... que a
miúdo só podían subsistir cando traballaban varios
membros da familia, cando exercían varias ocupacións
ou coa axuda de esmolas.
Na Coruña e Ferrol había unha presencia notable de
panadeiros franceses. En Ferrol tamén había fideeiros
estranxeiros, pois os fideos eran básicos na dieta militar
e de aí pasaron ao resto da poboación.

Agardamos que este capítulo fose do voso interese. Na
próxima entrega, no mes de novembro, viaxaremos nos
medios de transporte daquela época.

A Coruña: taller de tapicería
Colección fotográfica
Data: ca. 1910-1920
Signatura: 3742

Postos de pan nunha feira
Colección fotográfica
Data: ca. 1930-1940
Signatura: 2824
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