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n dos meus primeiros recordos refírese
a un día no que meu pai lle mostrou a

don Antonio Pernas, vello mestre de
Leiro, amigo da familia, o debuxo que
eu fixera cun pizarrillo nunha daquelas
pizarras da escola. Era moi sinxelo,

como é natural, unha maceira con mazás feita á maneira
esquemática dun neno de cinco anos máis ou menos. O
caso é que don Antonio loubouno tanto que nunca o
esquecín. E mesmo cando as cousas me van mal, o
territorio do debuxo e da pintura convértese no meu
refuxio e na miña salvación. Pensei moito naquel regalo
que me fixo don Antonio, porque creo que está na base
de que, desde aquela, xa non parara de debuxar e pintar,
algo inexplicable en Presedo (Abegondo), parroquia na
que ninguén facía semellante cousa. A taberna de meus
pais serviume de sala de exposicións durante anos.
Utilizaba as anilinas, negra e vermella, dos zapatos (meu
pai é zapateiro e músico) ata que fun mercando acuarelas
e, máis tarde, óleos. Como base, os cartóns de tabaco.

Un día de verán de 1974 pasou pola miña casa don
Luís Monteagudo García,  que era daquela director do
Museo Arqueolóxico da Coruña. Chamoulle a atención
que naquel sitio un rapaz estivese pintando ó óleo.
Animoume moito e, despois de falar da súa procura (a
mámoa que supoñía estaría no cumio do monte de San
Xoán de Medela), díxome simplemente que pintara do
natural, e logo acompañeino uns quilómetros cara a
Medela e amoseille o castro de Leiro. A partir dese
momento, don Luís foi para min como un segundo pai.
Frecuentei o museo e, máis tarde, tíveno de profesor na
Universidade de Santiago e de amigo sempre.
Arqueólogo e filólogo eminente, andivo por toda Europa
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e publicou boa parte da súa obra en Alemania onde
aprendeu a técnica do debuxo arqueolóxico que me
transmitiría a min. É un debuxante extraordinario,
meticuloso, fidedigno ata a obsesión. Lembro a súa
insistencia sobre a importancia de coñecer os segredos
da luz interactuando cos obxectos...

Con don Luís estiven sempre cerca do departamento
de Prehistoria e Arqueoloxíada e mesmo cheguei a facer
algúns debuxos para o nacente Museo do Pobo Galego.
Por outra parte, a presencia fecunda de José Mª Luzón
Nogué como catedrático xefe do departamento, un
home que escavara en Itálica, que estudiara no extranxeiro
e que admiraba a don Luís, permitiume asistir a xuntanzas
moi especializadas con arqueólogos alemáns, etc. Por
iso supoño que foi natural que, a pesar de especializarme
noutro departamento, o de Historia Moderna, o profesor
Luzón me invitase a participar como debuxante na
expedición arqueolóxica á Serra do Caurel en xullo de
1977.

Alí, á beira de Javier Sánchez Palencia, como mestre
debuxante e especialista en mineiría aurífera romana,
debuxei, entre outras cousas,  cerámica da Idade do
Bronce, sepulcros romanos, covas prehistóricas,
castelos medievais, minas, castros... Utilizamos cando
foi necesario as curvas de nivel, ata daquela nunca
empregadas na Arqueoloxía galega. O libro El Caurel,
editado no 1980 polo Ministerio de Cultura, é testemuña
daquel magnífico traballo en equipo, daquela experiencia
marabillosa.  Precisamente no verán de 1977 fixen a miña
primeira exposición no Antigo Hospital de San Antonio
de Padua en Betanzos, organizada pola Asociación
Cultural Betanceira. E logo, en 1980 expuxen na Sala
do Ministerio de Cultura en Santiago. Non volvería
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expoñer ata 1997. No 1981 entrei a traballar no concello
de Betanzos, sendo alcalde Vicente de la Fuente García.
Encargueime da Biblioteca e do rescate e organización
do Arquivo. No 1982-83 fixen o servicio militar en
Colmenar Viejo e en El Goloso (na Brunete) para pasar
finalmente a Capitanía na Coruña. Estando na mili gañei
o concurso-oposición de arquiveiro-bibliotecario de
Betanzos, empezando a traballar o 1 de maio de 1983.
Ó ano seguinte, o alcalde Antolín Sánchez Presedo
nomeoume director do Museo das Mariñas e da revista
de investigación Anuario Brigantino. Co tempo, o
Museo entrou en obras, houbo que refacelo
completamente; a existencia de pezas medievais, sobre
todo sepulcros antropomorfos, era abondosa e había
verdadeira necesidade de investigar todo para o seu
coñecemento e instalación coherente. Como ademais
Betanzos, con tres igrexas góticas, é a cidade galega
máis rica en imaxes da nosa xente medieval, todo levou
a que a presente “Xente no Camiño” empezara a
xermolar, publicando un primeiro traballo, con debuxo,
no Anuario Brigantino 1984 sobre o sepulcro de
Afonso de Carvallido, un «Alcalde de Hermandad»
betanceiro da guerra irmandiña de 1467-69, a única
imaxe que existe dun irmandiño galego.

Paralelamente fun desenrolando unha actividade
pictórica que, en xeral, non tiña nada que ver coa
arqueoloxía, aínda que de vez en cando coloreaba algún
debuxo. Pero en decembro de 1999 pintei un cadro
pequeno, “Deusas”, que, sen eu propoñermo a priori,
sería o inicio dunha serie que o historiador, poeta e pintor
Carlos Pereira titularía “Praias da memoria”. O escenario,
unha praia xeralmente baixo o crepúsculo. Nos primeiros
planos, restos antigos convertidos en achados casuais e
felices para quen os atopase, que non sería outro que o
propio pintor, primeiro, e os espectadores do cadro,
despois. Subliminalmente permanecía unha idea: todo
pasa, a xente pasa, a vida toda pasa, as obras de arte

pasan, ata as pedra pasan, os deuses tamén pasan e só
esperan na praia da memoria os anacos, como restos
dun naufraxio infinito, a ollada amiga, a caricia agarimosa
que lles dea sentido... vida.

Así pois, o proxecto de “Xente no Camiño” que vemos
hoxe e que chegou de momento a 48 cadros pintados e
un montón de debuxos arqueolóxicos, mistura as ideas
de “Praias da memoria” cos debuxos que viña facendo
nas derradeiras décadas, e algo máis, segundo o tema
do cadro e o que este me pida.

Empezou a andar o 29 de xaneiro de 2004 cando
me atrevín a levarlle a Celestino Poza Domínguez,
Presidente da Comisión de Cultura da Deputación
Provincial da Coruña, un “anteproxecto de mostra
itinerante” que tiña como obxectivos:

... amosar ó público en xeral e aos estudiantes de
calquera idade en particular cal era a imaxe dos nosos
antepasados desde o século XII ata a primeira metade
do XVI. Porque é esta unha imaxe moi pouco coñecida e
mesmo non demasiado estudiada polos investigadores,
a pesar do boom do Xacobeo, que adoita centrar os
seus obxectivos noutros eidos. Utilizaranse para este
fin debuxos e pinturas da miña autoría, realizados a partir
de sepulcros, capiteis e canzorros das nosas igrexas
medievais, organizados de tal maneira que haxa un certo
equilibrio entre homes e mulleres, por unha banda, e
entre os tres estamentos clásicos (pobo, nobreza e clero)
pola outra.

Mirou aquilo e dixo, máis ou menos, que era algo
raro, nunca feito e que podía estar ben; así que concluíu
cun sinxelo: “¡adiante!”

Estareille sempre agradecido, porque aínda que o
traballo foi e sigue a ser duro, eu son feliz facéndoo e
permíteme afondar nunha idea que me persigue desde
hai tempo.

De todos os xeitos, daquela non tiña claro como
facelo. En orixe, pensaba escanar os debuxos, colorealos
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por ordenador e facer unha serie de grandes paneis
esencialmente pedagóxicos. Pero á hora de empezar
dinme conta de que me ía dar tanto traballo como se os
pintara e decidinme por converter o proxecto en
esencialmente pictórico. O resultado, desta maneira,
seguiría sendo pedagóxico, pero o cadro debería
funcionar como tal e, por conseguinte, os aspectos
creativos e técnicos tiñan que ter relevancia: unha especie
de cuadratura do círculo na que sigo atrapado.

A parte pedagóxica estaría basicamente no debuxo
da xente coa que se compón o cadro. Son debuxos
arqueolóxicos que responden ós modelos orixinais:
xacentes sepulcrais, estatuas, relevos varios, etc. que
podemos ver nas nosas igrexas, mosteiros e catedrais.
Aínda así e todo, podo facer algunhas alteracións en
razón da coherencia do cadro. Por exemplo, se saco
completamente a imaxe sepulcral do seu leito e se a poño
de pé nun espacio dado, non sería coherente que lle
mantivese os ollos pechados se así os tivera; ademais
hai que recolocar os pés e mesmo pode ser necesario
revisar as proporcións, posto que os xacentes adoitan
estar limitados polo espacio no que se atopan, case
sempre un arcosolio, e, sempre, pola maior ou menor
pericia do lapicida.

Claro que ás veces prefiro utilizar a propia laude
sepulcral tal cal está (soamente lle engado cor). De todos
os xeitos, a referencia ós modelos orixinais fai que sexa
doado a posteriori calquera discurso didáctico-
pedagóxico: histórico, artístico, etnográfico-
antropolóxico, etc. Ademais, esta é unha maneira de
xuntar imaxes, distantes na realidade, nun mesmo espacio
expositivo, podendo relacionalas de moitas formas,
ordenándoas do xeito que mellor pareza segundo o
criterio elixido.

Quizais o momento máis ilusionante na construción
dun destes cadros está no principio, cando penso nas
moitas cousas que podo facer. Se os debuxos que teño

me serven, inicio xa o prantexamento do cadro. Pero
toda información é pouca, así que con frecuencia teño
que facer viaxes exploratorias seguidas da necesaria
laboura de documentación (esquemas, medidas,
fotografías, notas varias...). Despois ven o estudio desas
imaxes de cara á composición inicial e, desde ese punto,
empeza a visualizarse o cadro.

Na composición, a creatividade (sexa cal sexa o
resultado) é xa fundamental, porque dos elementos que
se escollan e da maneira en que se dispoñan no cadro,
dependerá boa parte do devir da obra. Neste caso teño
en conta o que chamo coherencia de orixe. Por exemplo,
se un home xacente está só, sen referencia a ninguén,
pode ir só. Pero se está á beira da súa dona, prefiro
poñelos xuntos. Ás veces a coherencia de ir xuntos está
no parentesco, ou no feito de responder a unha función
semellante. Hai logo casos como o da festa que vemos
nos capiteis do pazo de Xelmírez, que levan a procurar
un certo barroquismo festeiro no que os serventes e
comensais se mesturan con músicos e actores: algo
semellante pasa coas escenas de caza e mesmo aplico un
concepto parecido ás imaxes transgresoras dos canzorros,
que derivan de conceptos clásicos, pero tamén, entre outros,
do mundo das feiras e festas medievais...

Sobre o tema, fun comprobando con curiosidade como
se ían formando pequenas exposicións dentro do conxunto,
mesmo seguindo pautas estéticas propias: os músicos do
Pórtico da Gloria; os reis e raíñas de Galicia; os participantes
na festa do Pazo de Xelmírez; os bispos; os cabaleiros, con
ou sen as súas donas; os cazadores; os peregrinos; os
acróbatas (termo que aplico en sentido amplo ás figuras
dos canzorros que elixo); os campesiños; os burgueses; os
salvados e os condenados; os músicos populares, etc.

A cor é outro aspecto no que necesariamente teño
que ser creativo, posto que case ningún dos orixinais en
pedra dos que parto a ten. Moitos tivérona con
seguridade, xa que quedan restos da cal de base e
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mesmo ás veces algo do vello cromatismo. Por outra
parte, aínda naqueles casos nos que as figuras teñen cor
(por exemplo, no Pórtico da Gloria), adoitan ser varias
as capas que se lles dou ó longo dos séculos. Por
conseguinte, neste aspecto déixome levar polo que o
tema me pide, tendo na cabeza, iso si, o mundo pictórico
dese tempo (sobre libros, táboas, paredes, teas...).

Os fondos son de varios tipos. Ás veces inspírome
en miniaturas ou pintura mural da época que podo
manipular en maior ou menor grao. Outras volvo ó mundo
surreal  das “Praias da memoria”, un mundo que xurdiu
só, directamente dun dos soños que máis me entusiasman:
aquel no que, de súpeto, atopo unha chea de materiais
arqueolóxicos.

Non teño unha regra prefixada: depende do que cada
tema, cada cadro, me pida, aínda que con frecuencia
aparece unha certa atmosfera do planeta dos soños que
tende a imporse dun xeito ou de outro. A cor é quizais o
aspecto máis inaprensible e irracional e nunca saberei
por que nun momento dado decido que o cadro está
listo, ou case listo, porque, se penso nas dúbidas, estaríao
rematando o resto da vida. De todos os xeitos, sempre
teño presente aquilo de que en arte como en amor o
exceso de técnica leva á impotencia. Ou tamén, que a
arte é como o amor, moi doada ou imposible.

Resumindo, digo todo isto como se o pintor non fose
eu, ou, mellor, fose outro eu, porque cando me poño a
pintar é como se viaxara a outro mundo, con outras regras:
pinto, sepárome un pouco do cadro ollando o resultado
e algo na miña cabeza me leva a seguir dunha determinada
maneira, da que case nunca son absolutamente
consciente. Entramos nun problema de psicoloxía, óptica
e da outra, que soamente se podería explicar, en todo
caso, a posteriori.  Recoñezo algunhas influencias,
antigas e modernas, pero hai outras das que seguramente
non son de todo consciente: a aldea de Presedo, os anos
da universidade en Santiago, o Betanzos gótico, as viaxes,

os museos, o cine e a televisión, o cómic do que estaba
prisioneiro de neno, que sei eu, tantas cousas, tantas imaxes,
que calquera sabe a verdade absoluta de todo isto.

O certo é que o 23 de decembro de 2005 no Edificio
Liceo en Betanzos, inaugurouse a mostra. Empezaba a
andar esta “Xente no Camiño”. A cantidade de amigos
que alí había foi sorprendente. Estou moi agradecido a
todo o mundo. Sei ben que nestas ocasións os parabéns
poden ser de compromiso, pero neste caso tiven a
sensación de que polo menos á xente lle chamou a
atención o tema e, nos tempos que corren, sorprender,
aínda que sexa un pouco, xa non é pouca cousa. Así se
iniciou a itinerancia por unha serie de concellos da
provincia da Coruña ó longo do 2006:

2ª) PADRÓN (Claustro do convento do Carme), 13-31 xaneiro.
3ª) ARZÚA (Salón de Actos -Mercado- Centro Multiusos), 2-

15 febreiro.
4ª) OUTES (Casa da Cultura), 17-28 febreiro.
5ª) NOIA (Coliseo Noela), 2-14 marzo.
6ª) MONFERO (Convento de Monfero), 16-28 marzo.
7ª) VIMIANZO (Edificio de Usos Múltiples), 30-marzo//10-abril.
8ª) MUROS (Muíño do Pozo do Cachón), 12-23 abril.
9ª) CARIÑO (Casa da Cultura), 25-abril ata 8-maio.
10ª) SANTA COMBA (Casa da Cultura), 10-21 maio.
11ª) CULLEREDO (Sala José Rey Lago nos Muíños de Acea de

Ama), 8-24 setembro.
12ª) PONTEDEUME (Concello), 26 setembro-5 outubro.

Parecería que remataba, pero non foi así, porque
precisamente na exposición de Betanzos deuse unha feliz
circunstancia cando nada máis entrar nela e botar unha
ollada en redondo o europarlamentario Antolín Sánchez
Presedo, dixo: esta exposición temos que levala ó
Parlamento Europeo a Bruxelas. Eu quedei mudo, non
se me houbera ocorrido semellante cousa e parecíame
magnífico, claro. E así foi como, coa coordenación del
(que traballou directamente coa Fundación Galicia-
Europa, co Concello de Betanzos, etc.) e, sobre todo,
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co apoio desde Galicia da Deputación Provincial, que
correu cos gastos do traslado, instalación das obras e
catálogo, moi ben impreso como sempre (debo citar
tamén ó Banco Etcheverría que patrocinou os folletos
de man), tivo lugar a inauguración (o día 10 de outubro
de 2006 ás 18,30 h. Nesta mostra ía unha selección da
inicial e máis 7 cadros novos de “Xente no Camiño (II)”.

Presidiu o acto o Presidente do Parlamento Europeo,
Josep Borrell Fontelles. Asistiu moita xente e numerosos
medios de comunicación. A organización foi perfecta e
constituíu unha verdadeira festa de “Galicia no corazón
de Europa” como titulou un artigo do diario  Galicia
Hoxe (15-X-06) o periodista francés Olivier de Pins.
Pero o máis fermoso e o máis emotivo para min foi
sentirme arroupado por unha chea de galegos, uns que
eran europarlamentarios de grupos políticos diversos;
outros, traballadores no Parlamento ou que simplemente
vivían en Bruxelas, e outros máis que me acompañaron
desde Betanzos, co Alcalde Manuel Lagares Pérez á fronte,
co delegado de Cultura, Francisco Díaz Pereira e con
membros de diversas asociacións (Comerciantes, Amas de
Casa, Coral Polifónica, Agrupación “Carlos Seijo”...) e
mesmo un grupo de alcaldes de concellos coruñeses.

A mostra pasou logo á cidade de Namur, capital de
Walonia, para rematar no Centro Galego de Bruxelas
onde se celebraría o 24 de novembro o seu 10º
aniversario, participando centos de persoas. Debo
agradecer o coidado que puxeron na exposición ó longo
do seu periplo por Bélxica: Jacques Degehet, Secrétaire
Général da Association Belge des Amis de Saint-
Jacques-de-Compostelle, Hubert Mathieu e Miguel
Palomo, presidente do Centro Galego de Bruxelas.

O meu agradecemento ten que ampliarse
necesariamente ós escritores que nos catálogos e medios

de comunicación se ocuparon e ocupan desta obra. Por
último, cómpre dicir que “Xente no Camiño” é un título
que tiña pensado hai anos para un libro no que irían moitos
debuxos arqueolóxicos e que se referiría precisamente á
imaxe dos galegos da Idade Media. O libro resultou ser
un proxecto demasiado ambicioso e non viu a luz (conste
que aínda non me din por vencido), pero, polo medio,
eses debuxos permitíronme publicar varios traballos de
investigación, ademais de cinco carpetas da serie
“Debuxos de Galicia” (Betanzos; Cruceiros; Caza
Medieval en Galicia e Portugal; Músicos do Pórtico da
Gloria; Cabaleiros). Por iso, cando botou a andar o
proxecto pictórico non pensei noutro título, porque os
elementos que manexaba e os obxectivos finais eran os
mesmos.

“Xente no Camiño”, tal como eu o vexo, ten un
sentido amplo. Calquera persoa vale, calquera camiño
serve: o camiño da vida dos nosos antepasados
medievais. Porque se trata de amosar a faciana de todos
os grupos sociais na medida do posible. Pero era e son
consciente de que o emprego da palabra “Camiño” nos
leva inmediatamente á idea do Camiño de Santiago,
cousa que tamén procede, pola sinxela razón de que
esta rede de vías terrestres e marítimas fixo de Galicia
un centro de Europa, sendo como era un finisterre
xeográfico. É máis, se vemos en conxunto a imaxe dos
galegos que vai resultando deste proxecto, decatámonos
que é considerablemente semellante en liñas xerais á de
moitos países europeos, e isto é así precisamente porque
o Camiño de Santiago favoreceu o intercambio e a
integración. Galicia recibiu moitas cousas do resto de
Europa e o resto de Europa recibiu outras máis de Galicia,
de tal maneira que ningunha das dúas entidades se pode
concibir, daquela nin hoxe, por separado.
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Celestino Poza Domínguez.
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Andrés Pena
Graña.
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Alfredo Erias, Manuel Lagares Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Celestino Poza Domínguez e Vicente de la Fuente García.

Xente de Galicia, a maioría de Betanzos, que asistiu ó acto.
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Antolín Sánchez Presedo

(europarlamentario galego)
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No uso da palabra (enriba):
Celestino Poza Domínguez
(Presidente da Comisión de
Cultura da Excma. Deputación
Provincial da Coruña). Abaixo,
Alfredo Erias.
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Josep Borrell
(Presidente do

Parlamento Europeo).
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       Manuel Lagares (alcalde de Betanzos)
entrega un recordo ó Presidente do Parlamento.
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Pilar del Castillo Vera (ex-ministra
de Educación, Cultura e Deporte)

Josep Borrell, Antolín Sánchez Presedo e Rosa Miguélez con alcaldes e concelleiros galegos

Santiago Gómez-Reino (secretario xeral de
relacións exteriores da Xunta de Galicia)

Luis Yáñez
(europarlamentario)
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Vicente de la Fuente García
(ex-alcalde de Betanzos)

Josep Borrell cun grupo de betanceiros

Mercedes Rosende
(presidenta de ACEBE)
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Miguel Palomo
(Pte. Centro Galego

de Bruxelas)

Jacques Degehet (secrétaire général
Association Belge des Amis de
Saint-Jacques-de-Compostelle)

Ana Blanco (Fundación
Galicia-Europa)

Luis-Fernando de Segovia (ministro de
Asuntos Culturales da Embaixada de
España en Bélxica)
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Francesc Antich
(ex-presidente
de Baleares...)

Teresa Riera Madurell
(europarlamentaria)Rosa Miguélez e Antolín

Sánchez Presedo
(europarlamentarios)

Alfredo Erias, Manuel Lagares  (alcalde de
Betanzos), Francisco Díaz (delegado de
Cultura de Betanzos) e Celestino Poza
(presidente da Comisión de Cultura da

Deputación Provincial da Coruña)

Nadine Halifax, Mª Fe Díaz Teijeiro, Erias, Delfín Mariño
e José Luis Couceiro

Celestino Poza, Mª Teresa Garea, Antolín Sánchez Presedo,
Beatriz Souto e Alfredo Erias



103



104

M
ª 

Te
re

sa
 G

ar
ea

C
EN

TR
O

  G
A

LE
G

O
  D

E 
 B

R
U

X
EL

A
S

24
-X

I-2
00

6

Carlos Cortón, Miguel Palomo, Erias, Manuel L. Rodríguez e José L. Ruíz                    Erias e familia con membros da embaixada de España en Bélxica e da Fund. Galicia-Europa
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      Miguel Anxo Fernán-Vello, Celestino Poza, Senén Barro                                       (reitor da USC), Alfredo Erias e Andrés Pena
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Alfredo Erias Martínez naceu en Presedo, Abegondo, A Coruña,
o 29 [aínda que no DNI apareza o 30] de maio de 1954. Vive en
Betanzos (A Coruña). É Licenciado en Xeografía e Historia pola
Universidade de Santiago de Compostela e está a realizar na mesma
Facultade a súa Tese de Doutoramento. Desde o 30 de abril de
1983 ocupa en propiedade a praza de arquiveiro-bibliotecario do
concello de Betanzos e desde o 13 de xaneiro de 1984 é tamén
director do Museo das Mariñas e do Anuario Brigantino.

INVESTIGADOR
Caracterízase por ser polifacético, o que soamente pode explicarse

pola súa historia vital, na que caben subliñarse diversos aspectos,
empezando polo seu nacemento en Presedo, unha fermosa
parroquia da comarca das Mariñas de Betanzos. Por outra parte, a
súa permanente conexión coa cidade de Betanzos e o feito de vivir
nela desde 1981 fan que teña un bo coñecemento dos dous mundos:
campesiño e cidadán.

A amizade co Profesor Luís Monteagudo García, arqueólogo e
filólogo prestixioso, explica en boa maneira o feito de ser Erias
tamén debuxante arqueolóxico e os traballos de Arqueoloxía e
mesmo de Arte Medieval, aínda que aquí tamén están presentes
os seus estudios na Universidade cos Profesores Manuel Núñez
Rodríguez ou Serafín Moralejo, entre outros, sen esquecer, o puro
pracer estético que sente ó contemplar as grandes e pequenas
obras escultóricas da Idade Media, sempre atractiva e misteriosa.

Na Universidade de Santiago de Compostela (Facultade de
Xeografía e Historia) a especialización no departamento de Historia
Moderna, baixo a dirección do Profesor  Antonio Eiras Roel, explica
os traballos que se moven entre os séculos XVI e XVIII.

Os cursos de doutoramento no Departamento de Historia
Contemporánea, a colaboración co Profesor Xusto Beramendi e a
tese doutoral que realiza baixo a dirección de Profesor Xosé Ramón
Barreiro Fernández, xustifican os traballos dos séculos XIX e XX.

Por outra parte, a súa profesión de arquiveiro, bibliotecario,
director dun museo e do Anuario Brigantino, explica outros traballos.

LIBROS  E  TRABALLOS  DE  INVESTIGACIÓN
-Leva dirixido (ademais de deseñado e maquetado) 23 números

do Anuario Brigantino, revista de investigación histórica, artística
e antropolóxica, que é intercambiada con moitas outras da
Península e do mundo e forma parte das bases de datos do CSIC e

ALFREDO  ERIAS
datos biobibliográficos

da Biblioteca Universitaria de Santiago, entre outras.
-Dirixiu a edición facsímile do primeiro periódico de Betanzos, El

Censor (1883), realizada polo concello de Betanzos no 1994.
-Dirixiu a edición facsímile, e fixo a introdución, da Historia de la

ciudad de Betanzos de Manuel Martínez Santiso (1892), publicada
pola Deputación Provincial da Coruña no 1987.

-Escribiu, compuxo e maquetou O Arquivo fotográfico Selgas,
libro que editou o Concello de Betanzos no 1990 como
complemento dunha mostra fotográfica, da que A. E. foi o
organizador.

-Escribiu, compuxo e maquetou Vales Villamarín: lembranza
no centenario do seu nacemento, libro editado polo Concello de
Betanzos no 1991, como parte dos actos de inauguración da "Sala
Cronista Vales Villamarín" no Arquivo Municipal de Betanzos.

-Escribiu (en colaboración) e coordinou El Globo de Betanzos.
Madrid, Goya Stela, 1996.

-Escribiu (en colaboración), compuxo e maquetou O
Cinematógrafo en Betanzos (1897-1951), editado pola
Deputación Provincial da Coruña no 1997. Foi o 1º premio de 1993
do concurso que anualmente realiza a Federación Galega de
Cineclubs sobre a Historia da Galicia Cinematográfica.

-Realizou a edición (en colaboración) de Contos e poemas de
Manuel Roel: un autor ignorado, Concello de Betanzos, 1998.

-Realizou a edición (en colaboración) da Obra en galego de
Xesús Calviño de Castro, Concello de Betanzos, 1999.

-É coautor (e autor da introdución) do libro, Betanzos fotográfico:
imaxes dos séculos XIX e XX, Concello de Betanzos, 2001.

-É coautor do libro,  A memoria de Betanzos, da colección "Álbum
de Postais", Vigo, Xerais, 2003.

-Foi director do seminario Sociabilidade e Librepensamento, (e
do libro que recolle as súas actas, editado pola entidade
organizadora, o Instituto de Estudios Políticos e Sociais, no 2005).

Prehistoria e mundo antigo
-"O xacemento arqueolóxico de Paleo (Carral): dun machado de

época megalítica a unha necrópole tardorromana e/ou
altomedieval" (Anuario Brigantino 1990).

-"O berce, ara romana de Vilacova" (Anuario Brigantino 1984).
-"Horno tardorromano en Callobre" (Brigantium, 1982).
-"As Travesas (Vigo, Paderne): unha estación rupestre nas Mariñas

de Betanzos". En colaboración (Anuario Brigantino 1994).
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Idade Media
[Neste apartado aparecen numerosos debuxos arqueolóxicos da

súa autoría]
-"Afonso de Carvallido": un "mercador" betanceiro do s. XV

cabecilla dos irmandiños" (Anuario Brigantino 1984).
-"Xente da Baixa Idade Media (I): sete mulleres con rollo" (Anuario

Brigantino 1987).
-"Xente da Baixa Idade Media (II)" (Anuario Brigantino 1988).
-"Xente da Baixa Idade Media (III): Sancha Rodríguez, muller de

Andrade, e Nuño Freire, Mestre de Christus" (Anuario
Brigantino 1991).

-"Xente da Baixa Idade Media (IV): Un Santiago Pelegrín, notarios,
xurados e outros máis de Betanzos" (Anuario Brigantino 1992).

-"Santiago peregrino [de Betanzos, s. XIV]" (Catálogo da
exposición Santiago Camino de Europa: Culto y Cultura en la
Peregrinación a Compostela, Galicia no Tempo, 1993).

-"As laudas sepulcrais de San Francisco da Coruña (I). (En
colaboración) (Anuario Brigantino 1994).

-"As laudas sepulcrais de San Francisco da Coruña (II). (En
colaboración) (Anuario Brigantino 1998).

-"La eterna caza del jabalí" (Anuario Brigantino 1999, nº 22).
-"El jabalí dios y el jabalí demonio en los sepulcros

galaicoportugueses del siglo XIV" (Actas do Congreso, La caza
en la Edad Media, Universidad de Valladolid, 2002).

-"O calendario medieval da igrexa de Santa María do Azougue: un
achegamento ás súas imaxes" (Anuario Brigantino 2004, nº 27).

-Xente no Camiño: mostra de pintura e debuxo sobre a imaxe
dos galegos da Baixa Idade Media. Deputación Provincial
da Coruña, 2005.

-Xente no Camiño: Parlamento Europeo (Bruxelas, X-2006).
Deputación Provincial da Coruña, 2006.

-"A conformación dunha moda burguesa na Galicia baixomedieval
segundo a escultura funeraria" (Actas da mostra Os capítulos
da Irmandade: Peregrinación e conflito social na Galicia do
século XV, Xunta de Galicia, Lugo, 2006).

Idade moderna e contemporánea
-"A inscrición da Porta da Ponte Nova" (Anuario Brigantino 1984).
-"Algunos aspectos de la economía agraria a través de los

inventarios post mortem en la comarca compostelana (1750-59):
los cereales, el estiércol y el ganado" (Boletín de la Real
Academia Gallega, 1976).

-"Semblanza del artista Jesús Núñez" (Anuario Brigantino 1981).
-"O marco xurisdiccional na antiga provincia de Betanzos", en

colaboración (Anuario Brigantino 1989).

-"As rúas de Betanzos: Introducción ó seu coñecemento" (Anuario
Brigantino 1985).

-"A chegada do ferrocarril a Betanzos" (Anuario Brigantino 1983).
-"As augadoras de Betanzos e a súa desaparición" (Anuario

Brigantino 1983).
-"Un caso de privatización de montes veciñais nas Mariñas de

Betanzos (1848-1854) (Anuario Brigantino 1993).
-"Artesáns, autónomos e obreiros vistos a través dos padróns de

habitantes: 1840-1936". VI Coloquio Galaico-Minhoto.
Ourense, 1996.

-"Fidalgos das Mariñas: os Leis de Lema e Mondoi" (Anuario
Brigantino 1996).

-"Evolución dos nomes da rúas nunha cidade antiga de Galicia:
Betanzos" (Anuario Brigantino 1995).

-"Addenda sobre "os Leis"". (Anuario Brigantino 1997).
-En colaboración con Xosé Mª Veiga (XII-2000), "Betanzos, el

momento histórico", (relativo á cidade e antiga provincia) dentro
do volume, El reino de Galicia en la época del emperador
Carlos V, coordenado polo Cronista de Galicia, D. Antonio Eiras
Roel e editado pola Xunta de Galicia.

-"Estructura socioprofesional de Betanzos (1840-1936)" (Anuario
Brigantino 2000).

-"Unha viaxe polo Betanzos da Segunda República: proclamación,
anticlericalismo e vinganza". (Anuario Brigantino 2001).

-En colaboración con Xosé Mª Veiga, "Francisco Javier Martínez
Santiso (I): "inteligente de obras"" (Anuario Brigantino 2003,
nº 26).

-"Lembranza da capela de san Roque". (Anuario Brigantino 2005).
-"O san Roque de Betanzos, o Globo e os Caneiros". En Tempos de

festa, v. II. Fundación Caixa Galicia, 2006-2007.

Arquivo, Biblioteca, Museo
-"Rehaciendo el Archivo" (Programa de Fiestas Patronales de

Betanzos, 1984).
-"O Arquivo Municipal de Betanzos e outros máis da cidade: estado

da súa organización en decembro de 1986" (Anuario Brigantino
1986).

-"Bases para a construcción dun cadro de clasificación de fondos
dun arquivo municipal" (Anuario Brigantino 1988).

-"A Xunta Municipal de Asociados" (Anuario Brigantino 1988),
en colaboración. -"Coordenación da organización de Arquivos
Municipais da Coruña e Lugo" (Anuario Brigantino 1989).

-"52 arquivos municipais de Galicia: Algúns datos para a
esperanza" (Anuario Brigantino 1992).

-"O Arquivo do Hospital de San Antonio da cidade de Betanzos"
(Anuario Brigantino 1990), en colaboración.
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-"Inventario do Arquivo Parroquial da Igrexa de Santiago de
Betanzos, do seu anexo S. Martín de Bravío e das adscritas
Capela de S. Roque e igrexa conventual de Santo Domingo"
(Anuario Brigantino 1989).

-"A Biblioteca Pública Municipal "Castelao" é de todos" (Programa
de Fiestas Patronales, 1983).

-"A Biblioteca Pública Municipal "Castelao" de Betanzos no ano
1986" (Anuario Brigantino 1986).

-"Actividades do Museo das Mariñas no ano 1987 (Anuario
Brigantino 1987).

-"O Museo das Mariñas: ideas para renacer" (Anuario
Brigantino 1988).

-"Fundamentos para unha rede de Arquivos Municipais de Galicia,
desde as experiencias dos arquivos de Betanzos e A Coruña".
En colaboración. Actas do IV Congreso de ANABAD, celebrado
na Coruña do 25 ó 28 de maio de 1988.

-"A cooperación desde un arquivo municipal: o caso de Betanzos".
En colaboración. Actas das II Xornadas de ANABAD Galicia
celebradas na Coruña do 24 ó 26 de abril de 1997.

- Publicacións periódicas de Betanzos no Arquivo Municipal (en
colaboración). Concello de Betanzos, 1999. Pode verse tamén
en internet na web http://www.betanzos.net

-Desde 1989 a 1992 foi coordenador da Xunta de Galicia para a
organización de arquivos municipais das provincias da Coruña,
Lugo e Ourense, organizándose mediante bolseiros 52 arquivos
doutros tantos concellos (700 parroquias con 378.231 habitantes),
o que supón máis de 5 km. de estantería (5.145 m.) con 51.196
unidades de instalación. Os inventarios correspondentes están
na Consellería de Cultura e en cada concello.

-"Museo das Mariñas". Museos de A Coruña. A Coruña, Ed. La
Capital-El Ideal Gallego, 1997.

-"Viaxe polo Museo das Mariñas". Croa: Boletín da Asociación
de Amigos do Museo do Castro de Viladonga, 2002, nº 12.

-"Práctica pedagóxica na montaxe do Museo das Mariñas
(Betanzos)". Revista Galega de Educación, nº 35.

ALGÚNS  TRABALLOS  PUBLICADOS  NA  PRENSA
-"Betanzos y su comarca: Algunas líneas históricas estructurales".

La Voz de Galicia, 30-VIII-1981, 1/2-IX-1981.
-"Inaugurada la exposición fotográfica "Betanzos onte"": [Los

soportales de la Rúa do Castro]. La Voz de Galicia, 3-I-1982.
-"Exposición fotográfica "Betanzos onte": El reloj de la iglesia de

Santiago". La Voz de Galicia, 9-I-1982.
-"Exposición fotográfica "Betanzos onte": o antigo palco da

música". El Ideal Gallego, 10-I-1982.

-"Exposición fotográfica "Betanzos onte": o lavadeiro das Cascas",
La Voz de Galicia, 13-I-1982.

-"Exposición fotográfica "Betanzos onte": el ferrocarril Betanzos-
Ferrol". La Voz de Galicia, 13-I-1982.

-"Exposición fotográfica "Betanzos onte": la casa de los hermanos
García Naveira". La Voz de Galicia, 14-I-1982.

-"Exposición fotográfica "Betanzos onte": A porta da vila". El
Ideal Gallego, 15-I-1982.

-"Exposición fotográfica "Betanzos onte": a Ponte Vella". La Voz
de Galicia, 19-I-1982.

-"Exposición fotográfica "Betanzos onte": o Parque Municipal de
Betanzos". El Ideal Gallego, 31-I-1982.

-"Don Salvador Cabeza de León: Un "betanceiro" ilustre". La Voz
de Galicia, 7-I-1982.

-"La casa popular en Betanzos". El Ideal Gallego, 14-VIII-1982.
-"O fenómeno dos ensanches na cidade de Betanzos". El Ideal

Gallego, 11/12-XI-1982
-"A Praza do Campo de Betanzos: Corazón da cidade". Betanzos y

su Comarca, nº 1, XII-1992.
-"O Museo das Mariñas abrirá as súas portas o Día das Letras

Galegas". Betanzos y su Comarca, nº 6, V-1993.
-"Betanzos na mostra Santiago, Camiño de Europa". Betanzos y

su Comarca, nº 9, VIII-1993.
-"En defensa de Betanzos". Betanzos y su Comarca, nº 21, VIII-1994.

FOLLETOS  DIDÁCTICOS  SOBRE  BETANZOS  E  O  MUSEO
DAS  MARIÑAS

-Betanzos de los Caballeros.
-Fernán Pérez de Andrade.
-Afonso de Carvallido "mercador" betanceiro e cabecilla

irmandiño (alcalde de hermandad) na guerra de 1467-69 [en
galego e castelán].

-Sepulcro de Sancha Rodríguez muller de Fernán Pérez de
Andrade [en galego e castelán].

-Oficios medievais do Concello: os xurados [en galego e castelán]
-Santiago Pelegrín de Betanzos (s. XIV) [en galego e castelán]
-O Pasatempo: "parque enciclopedico" [en galego e castelán]

PROFESOR  EN  CURSOS  UNIVERSITARIOS
-"A relación dos cidadáns coa Administración: o papel dos

Arquivos a nivel local". Día 16 de xullo de 1991. Curso de verán
da Universidade de Santiago baixo o título xenérico O ARQUIVO,
VÍNCULO ENTRE A ADMINISTRACIÓN E OS CIDADÁNS.

-"Betanzos: Fuentes y medios de investigación". Seminario
impartido dentro do CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA
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PROFESORES DE CIENCIAS SOCIALES: SU APLICACIÓN AL
ENTORNO DE BETANZOS, organizado polo Departamento de
Filosofía, Antropoloxía e métodos de investigación en Educación
da Universidade da Coruña, dirixido por D. José Antonio
Fernández de Rota y Monter.

-"O Museo das Mariñas de Betanzos", no curso da Universidade
de Verán da Universidade de Santiago de Compostela, en
Carballo, do 11 ó 14 de xullo de 1994.

-"A documentación de hospitais e casas de beneficencia en relación
coa cidade", o 13 de xullo de 1993 en Santiago, dentro dos cursos
de verán da Universidade de Santiago de Compostela.

-"Arquivos e Museos Municipais". (25-X-1996) Universidade da
Coruña, Facultade de Humanidades, Ferrol. Curso de
especialización "PATRIMONIO E SOCIEDADE".

-"Historia do cine en Betanzos" (21-VII-1998). Universidade de A
Coruña. Betanzos. Curso de especialización "Historia, teoría e
práctica do cine: Homenaxe a Ricardo Núñez".

-"Betanzos e o patrimonio das Mariñas" (18-X-2002). Xunta de
Galicia. e Concello de Ferrol. Ferrol, IES Sofía Casanova. Curso:
Educación e patrimonio, unha relación que construír.

-"A caza na literatura e na arte galega" (7-IV-2003). Curso do
Concello de Narón, da Universidade da Coruña e da Caixa de
Pensións "La Caixa": "MITOS, LENDAS E LITERATURA NAS
FISTERRAS ATLÁNTICAS EUROPEAS".

-"Un tema iconográfico na Idade Media: a caza do porco bravo".
Universidade da Coruña, II Simposio de Estudos Humanísticos:
culturas, linguas, tradicións, 2006.

ALGUNHAS  COLABORACIÓNS  LITERARIAS
-"Unha viaxe ó muíño da memoria" A Xanela: revista cultural das

Mariñas, nº 20, 2006.
-"Viaxe a ningures". A Xanela: revista cultural das Mariñas, nº

21, 2006.
-"Atentado anticlerical". A Xanela: revista cultural das Mariñas,

nº 22,  2006.

PREGÓNS
-1981. A festa recuperada da Angustia: Pregón das festas.
-1991. Pregón das Festas do Socorro (Carral)
-1995 (9-VI). Pregón da Festa das Cascas (barrio de Betanzos).
-1999 (7-V). Pregón da Festa do Viño de Betanzos.
-1999 (7-VIII). 2ª Feira Franca Medieval de Betanzos.

DEBUXANTE,  PINTOR,  GRAVADOR
Arredor de 1980 pertence á Asociación de Creadores Plásticos de

Santiago coa que participou na realización dun dos seus carteis
e en varias mostras colectivas en favor dos traballadores dos
asteleiros de "Ascón". Ilustra varios números da revista
Coordenadas na que tamén publica un cómic no monográfico
Cómix e ilustración en Galicia. Ilustrou libros e publicou
numerosos traballos nos que é protagonista o debuxo
arqueolóxico. Nos últimos anos do s. XX e comenzoa do XXI
pertenceu ó Grupo Crise e nos  colaborou co Grupo Artual (da
Coruña os dous)...

Mostras individuais:
-1977, Antigo Hospital de San Antonio de Betanzos, organizada

pola Asociación Cultural Betanceira.
-1980, Sala do Ministerio de Cultura en Santiago.
-1997, Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia en Betanzos,

dentro do XXIX Festival Santa Cecilia, organizado pola Coral
Polifónica de Betanzos.

-1998, Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia en Betanzos.
-1998, Sociedade Cultural, Recreativa e Deportiva de Betanzos.
-1998, Museu da Região Flaviense, de Chaves (Portugal).
-1999, Centro Galego de Madrid.
-1999, Biblioteca Pública "Miguel González Garcés" da Coruña,

organizada pola Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.
-1999, "Sala Teucro" de Pontevedra, organizada pola Consellería

de Cultura da Xunta de Galicia.
-1999, Ateneo de Ourense, organizada pola Consellería de Cultura

da Xunta de Galicia.
-1999, Biblioteca Pública Provincial de Lugo, organizada pola

Consellería de Cultura da Xunta de Galicia.
-1999, Concello de Lourenzá (Lugo).
-1999, Instituto Cervantes de Lisboa (Portugal).
-2000, H. Tryp María Pita, A Coruña (Galería Arte Imagen).
-2001, Exposalnés, Cambados (Pontevedra).
-2001, Sala "Xosé Rey Lago", Culleredo (A Coruña).
-2001, Gravados na Sala de Arte da Facultade de Filoloxía da

Universidade da Coruña.
-2001, Debuxo arqueolóxico medieval no IX Congreso Internacional

da Asociación Hispánica de Literatura Medieval.
-2001, Debuxo arqueolóxico no Congreso Internacional "La caza

en la Edad Media" da Universidade de Valladolid.
-2001, H. Egatur-Maia, Oporto, Portugal.
-2002, a serie «Praias da memoria» no Pavillón de Estudiantes da

Universidade da Coruña (Campus de Elviña).
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-2002, a serie «Praias da memoria» no Ateneo de Ferrol.
-2004, a serie «Praias da memoria» en Portas Ártabras (A Coruña)

que incluiu unha homenaxe a Luisa Villalta a cargo de: Xulio
Valcárcel, Carlos Pereira, Esther Souto, Carlos Ramos e Alfredo Erias.

"Xente no Camiño" (mostra itinerante, patrocinada e organizada
pola Excma. Deputación Provincial da Coruña)

1: BETANZOS (Edificio Liceo), 23-decembro-2005 ata 11-xaneiro-
2006

2: PADRÓN (Claustro do convento do Carme), 13-31 xaneiro-2006
3: ARZÚA (Salón de Actos -Mercado- Centro Multiusos), 2-15

febreiro-2006
4: OUTES (Casa da Cultura), 17-28 febreiro-2006
5: NOIA (Coliseo Noela), 2-14 marzo-2006
6: MONFERO (Convento de Monfero), 16-28 marzo-2006
7: VIMIANZO (Edificio de Usos Múltiples), 30-marzo ata 10-abril-

2006
8: MUROS (Muíño do Pozo do Cachón), 12-23 abril-2006
9: CARIÑO (Casa da Cultura), 25-abril ata 8-maio
10: SANTA COMBA (Casa da Cultura), 10-21 maio
11: CULLEREDO (Sala José Rey Lago nos Muíños de Acea de

Ama), 8-24 Setembro
12: PONTEDEUME (Concello), 26 setembro (INAUGURACIÓN

ás 19 h.)-5 outubro
13: BRUXELAS (Parlamento Europeo), 9-12 outubro 2006

(inauguración o día 10)
14: NAMUR -BÉLXICA- ("Église de Saint Jacques"), outubro 2006
15: CENTRO GALEGO DE BRUXELAS, desde o 15 de novembro

de 2006 (o 24 dese mes gran acto con motivo do 10º aniversario).
16: COLEXIO DE FONSECA (Universidade de Santiago de

Compostela), do 21 de decembro de 2006 ó 25 de xaneiro de 2007.

Mostras colectivas:
-1978, "Primer Certamen Pintura Joven Gallega", na Galería de Arte

Adro da Coruña.
-Décadas 1980-90, diversas co Grupo Inzar en Betanzos.
-1997, co Grupo Crise na Sala do C.O.A.G ("Colegio Oficial de

Arquitectos de La Coruña").
-1997, co G. Crise na Galería de Arte "Marisa Rosado" da Coruña.
-1997, co G. Crise no Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia

en Betanzos.
-1997, co G. Crise na Casa Charry de Oleiros (A Coruña).
-1998-99 "Feiras do debuxo e do Gravado", Xunta de Galicia, nas

cidades da Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Santiago.
-1998, co G. Crise na Sala de Arte do Concello de Verín (Ourense).

-1998, en TURIARTE 98, Silleda (Pontevedra).
-1998, nas Termas de Chaves (Portugal).
-1998, "Plaza del Agua" (Santa Cruz de Tenerife)
-1999, "LORCA SEGUNDO CRISE" no Museo Carlos Maside do

Castro, Sada (A Coruña).
-1999, co Grupo Crise no Centro Cultural Municipal de Ferrol.
-Dous cadros seus integraron un documental sobre LORCA,

dirixido por Albert Ponte e estreado no CGAI da Coruña o 21-I-
1999. Nese documental participaron, entre outros, Paco Rabal e
Juan Diego.

-1999, Subasta Millenium, no Hostal dos Reis Católicos, a favor da
Cruz Roja.

-2000, co Grupo Crise na Casa de Galicia en Madrid .
-2001, 16 pintores na Sala "Xosé Rey Lago", Culleredo (A Coruña).
-2001, "9x3, Obra Gráfica" na sede dos Amigos dos Museos de

Galicia, A Coruña
-2002, co Grupo Artual no Museo Torres, de Marín (Pontevedra).
-2002, na galería "4 Ingletes" da Coruña.
-2004, "Arte Contemporânea de Galiza" no Edificio Central do

Municipio, Lisboa.
-2004, "Crise en Betanzos", Edificio Arquivo do Antigo Reino de

Galicia en Betanzos,  dentro del XXXVI Festival Santa Cecilia,
organizado por la Coral Polifónica de Betanzos.

-2004-2005, NADIR, A chegada a Compostela. Diversas
exposiciones desde Lisboa a Compostela.

-2006, "O espírito de Mariñán", Culleredo.
-2006, «Accións estratéxicas: Arte actual na Deputación Provincial

da Coruña». Universidade de Santiago de Compostela.
-2006, no Edificio Arquivo do Antigo Reino de Galicia en Betanzos

(Festival Santa Cecilia que organiza a Coral Polifónica).
-2006, «II encontro coa pintura e a poesía, Pazo de Mariñán 2006»

na Fundación Luís Seoane, da Coruña.
-2006, co "Grupo Crise" no Edificio Arquivo do Antigo Reino de

Galicia en Betanzos,  dentro das actividades de Nadal que organiza
a delegación de Cultura do concello.

***

-No 1997 fundou, con Mª Teresa Garea, BRIGA EDICIÓNS na que
publica a colección de carpetas, DEBUXOS DE GALICIA:

-(I): BETANZOS
-(II): CRUCEIROS
-(III): CAZA MEDIEVAL [en Galicia e Portugal]
-(IV): MÚSICOS DO PÓRTICO DA GLORIA
-(V): CABALEIROS
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