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Introdución. A fotografía: documento e recurso
o valor e interese da fotografía como documento no ámbito da investigación e do ensino das

ciencias sociais é hoxe indiscutíbel. Tradicionalmente, os estudos restrinxían as fontes documen-
tais á documentación escrita como primordial e case exclusiva, e o ensino -de todos os niveis- se
orientaba ao dominio do texto e todo o seu universo, quedando a fotografía nun segundo lugar
como material de apoio para o discurso ou como un material meramente ilustrativo. Esta con-
cepción foise superando e paulatinamente a fotografía pasou a ocupar un lugar importante na
epistemoloxía das ciencias sociais, con diferente ritmo e fortuna nas distintas disciplinas que as
integran. O seu valor transcende do que supón na historia da técnica e da arte, pois son moitas as
funcións e valores que encirra, moitas as lecturas e as olladas que podemos facer nela; o seu valor
polisémico é hoxe indiscutíbel (Lara López, 2005; Arias Santos, 2009).

Con este valor estas e recoñecendo e aplicando, así mesmo, no eido do ensino, na didáctica das
ciencias sociais, onde as fontes iconográficas están demostrando ter un potencial moi importante.
Este potencial refírese a todo o proceso de ensino-aprendizaxe, non só para a adquisición de conti-
dos conceptuais senón tamén como recurso didáctico. As posibilidades didácticas da fotografía son
tantas como lecturas ten en si mesma e como posibilidades dá o contexto no que se vaia desenvolver
a acción educativa (Arqué i Bertran, 2002).

Nesta andaina, os museos tamén teñen un papel activo moi importante, atraendo aos seus
fondos a fotografía e sobre todo realizando exposicións nas que a fotografía non só é un soporte
senón, e sobre todo, o obxecto das mesmas. Moitas destas exposicións teñen unha finalidade
educativa e didáctica, ademais da de difusión, tanto polo contido e orientación das mes mas como
polas actividades, obradoiros e materiais que producen. Os museos están cada vez máis implica-
dos na educación con programacións e actividades que coordinan os DEAC que hoxe en día están
implantados na maioría deles (Santacana e Serrat, 2007). As exposicións fotográficas, tanto de
fotografía documental como fotografía-documento, son un exemplo. As bibliotecas e sobre todo
os arquivos tamén participan na definición da fotografía como documento, incluíndoa nos seus
fondos como parte do patrimonio documental así definido por lei e recollido na extensa biblio-
grafía de arquivística.
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o obxectivo que pretende este artigo é dar a coñecer a obra concreta dun fotógrafo en Galicia 

e, co seu estudo, reflexionar sobre o seu valor documental e do seu valor didáctico, considerando 

a fotografía non só como unha forma de linguaxe ou como obra de autor senón transcender a 

súa ollada: que nos di a fotografía sobre o seu contido e que nos suxire, como nos motiva e que 

perspectivas nos abre sobre a súa lectura. Son, pois, tres niveis de lectura relacionados entre deles: 

un fotógrafo que nos deixou imaxes de interese sobre Galicia no primeiro terzo do século XX, 

a análise dunha de stas fotografías como documento de investigación, e a aplicación da mesma 

como recurso didáctico. 

o descubrimento: unha fotografía de 1931 dun muíño de vento en Galicia 
Nun artigo de Intemational Molinology' (Gibbings 2001: 2-3), atopamos unha imaxe que cha

mou a nosa atención: unha fotografía dun muíño de vento cun breve texto no que se indica que 

se trata dunha reprodución da orixinalmente publicada en The National Geographic Magazine no 

ano 1931. No comentario sobre da imaxe, o texto di: "Spain, Galicia. This picture, entitled "North

Western Spain" was published in the National Geographic Magazine of January 1931. ( ... ) 1 have no 

idea where they were situated in North-West Spain, but Galicia seems more Iikely than Asturias. 

( ... )". Por tanto, o autor do artigo danos a referencia da fotografía e manifesta o seu descoñecemento 

sobre da localización do muíño, se ben indica a posibilidade de que se trate de Galicia2
• 

Na fotografía (Foto 1) aparece un muíño de vento en perfecto estado, coas velas despregadas, 

unha persoa na porta, quizabes o muiñeiro, e sen dúbida traballando nese instante. Ademais ob

sérvase parte das velas doutro e dunha plataforma sobre da que estaría este outro muíño. 

O artigo e concretamente a fotografía, sorprendeunos por duas razóns: a primeira porque se 

trata dunha imaxe que axiña puidemos identificar e a segunda porque apenas existen referencias 

aos muíños galegos nas publicacións de T.I.M.S) e aínda é máis inusual unha fotografía destas 

características. Observámola detidamente: trátase dun muíño de torre, localizado nun lugar ele

vado da costa e que xunto a el hai outro muíño de vento con plataforma. Decatámonos de que 

tanto polas características construtivas e tipolóxicas do muíño como polo emprazamento e pola 

paisaxe que se aprecia ao fondo da imaxe, poderíase tratar dos muíños de vento do Barqueiro 

(Mañón) que a autora deste artigo estudara nos anos '80 (Bas 1991). Mesmo o ángulo dende o que 

está realizada a fotografía sería practicamente o mesmo que algunha das que nós fixeramos (Foto 

2). Mais, daquela, só se conservaba un dos muíños que se presentaba dunha tipoloxía diferente. 

Ao interese e sorpresa inicial de ver a foto, sumo use a emoción de pensar que estabamos 

perante un documento único non só sobre un muíño concreto de Galicia senón probabelmente 

sobre unha tipoloxía de muíño. Encontrámonos, pois, cun documento de excepción para o coñe

cemento duns muíños dos que ate o momento non conseguíramos imaxe ningunha e que están 

clasificados e documentados en base á información recollida no trabal lo de campo. Así pois, acu-

1 Publicación de The fnternational Molinological $ociety {r.I.M.S.J. asociación que ten como finatidade o fomento das relacións entre investigadores 
e estudosos dos muíños, a difusión das investigacións e a defensa e recuperación deste patrimonio. O seu ámbito é fundamentalmente Europa e 
tamén Norteamérica . Fundouse en 1973. 

2 Chris Gibbings é un estudoso dos muíños que recorreu varios países recompilando imaxes sobre os mesmos. Da súa visita a Galicia ten publicado 
un traballo no que dá una breve vis ión [Gibbings. 19901. 

3 Con respecto aos muíños de vento de Galicia cfr. Bas [19901. 
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Foto 1. "Don Quixote did not conquer all Spain 's 
windmills" , Fotografía de Jules Gervais
Courtellemont, publicada en The National 
Geographic Magazine, 1931, LlX: 1 [tomada de 
<http://www.nationalgeographicstock.com> 
título "A man peers from a large spanish 
windm ill") 

Foto 2. Foto 2, O muíño do Barqueiro 
situado xunto ao fotografado por Gervais
Courtellemont, na década dos '80 [foto de 
Begoña Basl. 

dimos á referencia orixinal que Gibbings nos 

proporciona: The National Geographic Society 

Magazine. 

o autor: JuLes Gervais
CourteLLemont 

No número correspondente a xaneiro de 

1931 de The National Geographic Magazine 

publícase Color Contrasts in Northen Spain, 14 

Natural Color Photographs, da autoría de Jules 

Gervais-Courtellemont, Trátase de catorce fo

tografías das que sete son feitas en Galicia e de 

temática galega: dúas son de Santiago (unha 

vista do conxunto monumental dende a Fe

rradura e outra da porta do antigo Hospital) 

e as cinco restantes son imaxes de diferentes 

aspectos da vida cotiá, entre as que se encon

tra a do muíño, 

O autor é Jules Gervais-Courtellemont. 

Francés, nacido en Seine-et-Marne da rexión 

parisina en 1863 e morto en 1931, é un fo

tógrafo, viaxeiro, editor e conferenciante, A 

súa importancia na historia da fotografía ven 

dada principalmente por varios feitos ou cir

cunstancias que nel concorren: a utilización 

pioneira das placas autocromas, a súa paixón 

polo mundo árabe que o leva a percorrer e 

fotografar incansabelmente moitos países do 

norte de África e oriente, a calidade das súas 

fotografías , e a súa dimensión formadora en 

relación coa difusión dos temas que fotogra

fara e coa técnica que utilizara, A súa obra 

transcendeu e tivo unha grande repercusión 

no primeiro terzo do século XX4, 

Un feito moi importante para a súa traxec

toria foi a adolescencia vivida en Alxeria, que 

o impactou fortemente e de onde He veu a súa 

paixón polo mundo árabe e o oriente, que mes-

4 Para a súa biografía vid. refere ncias ao final do artigo. 
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mo o levou a se converter ao islam en 1884. Esta foi sen dúbida unha cuestión determinante pois un 

ano despois peregrina á Meca e fai unhas fotografías inéditas entón. A partir deste momento inicia 

unha actividade imparábel viaxando e fotografando dende Marrocos ate China pasando por Tuni

cia, Exipto, Palestina, Turquía, India e outros países, captando coa súa cámara a cultura árabe. Mais 

non só explorou estes territorios senón que tamén o fixo por España e Portugal, probabelmente 

seguindo o seu interese polo coñecemento do mundo árabe, pois semella comprobado que comezou 

o seu percorrido por Andalucía cando tiña vinte anos5. Por todas estas terras, Gervais-Courtellemont 

fotografou escenas, paisaxes, persoas, monumentos que, baixo a súa óptica, eran temas que reflec

tían o máis significativo dos países explorados e os seus moradores. 

A súa achega á fotografía é de grande importancia, non só polos temas recollidos senón pola 

súa técnica: desde 1907 traballou coas placas autocromas seguindo o procede mento pioneiro da 

fotografía a cor que patentaran os irmáns Lumiere denominado Autochromes Lumiere e que co

mercializaron neste mesmo an06. Esta técnica seduciu axiña ao fotógrafo quen, xa en 19°7-1908, 

viaxou por Turquía, Palestina, Siria e Exipto, onde realizou 1300 autocromas. 

Ademais de viaxeiro e fotógrafo, Gervais-Courtellemont exerceu de profesor, conferenciante e 

editor de moitas publicacións coas súas propias imaxes. En Paris creou o Palais de l'autochromie, 

onde pronunciaba conferencias con proxeccións das súas imaxes, convertendo este nun impor

tante centro de exhibición e laboratorio dunha técnica daquela moi nova e de resultados impac

tantes. Coas súas primeiras fotografías realizadas nas placas autocromas en 1907-08 enceto u esta 

serie de conferencias ilustradas ás que puxo os títulos de Visions d'Art e Visions d'Orient. Esta ac

tividade continuouna durante toda a súa vida activa de fotógrafo, compaxinando as conferencias

proxeccións coas súas viaxes, dunha maneira incansábel e sen interrupción. Nelas transmitía a 

súa paixón e coñecemento polo mundo árabe, tanto aos iniciados na fotografía como ao grande 

público, pois o seu saber e entusiasmo uníanse ao exótico e descoñecido dos temas e á novidade 

das fotografía a cor dende que el comezara a usala. Por todo isto chega a ser considerado como 

un "personaje ilustrado que ejerce como profesor y editor de multitud de publicaciones con sus 

propias instantáneas. En sus autochromes va a registrar su erudita mirada de la otredad a modo 

de diario de viajes" (Maíllo Cascón, 2010). 

As súas obras de conxunto máis coñecidas son as fotografías inéditas da Meca, realizadas en 

1896, onde peregrinou logo de se converter ao Islam e sobre todo as realizadas na primeira guerra 

mundial tomadas nas trincheiras do Mame. Publicou as fotografías e reportaxes en The National 

Geographic Magazine e en L'Illustration e editou unha extensa obra La civilisation. Histoire sociale 

de l'humanité, ilustrada coas súas fotografías, publicada en 1923-25. 

Na súa vida e na súa obra ocupou un lugar moi importante o novelista, orientalista e tamén 

fotógrafo Pierre Loti, con quen tivo unha longa e fonda amizade. 

As súas placas consérvanse en diferentes arquivos: 3248 na cinemateca Robert-Lynen (Paris), 

2291 no National Geographic Museum (Washington), 84 na colección Archives de la Plimete do 

5 "La Photographie des couleurs. Autochromes Lumiere 1907-1935
H

• Ministere de La Culture et de la Communication . <http ://www.autochromes. 
culture.fr> 

6 Existe extensa bibliografía sobre das pLacas autochromes e remitimos a <http ://www.autochromes.cu lture.fr> 
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Musée Départemental Albert-Kahn (Boulogne-Villancourt) e 76 na Societé Franraise de Photogra

phie (Paris) (Lefebvre 2004). 

Morreu en 1931, ano no que os irmáns Lumiere retiran a placa Autochrome da venda para 

introducir o film a cor e ano tamén no que se publica a fotografía obxecto deste artigo en The 

National Geographic Magazine. 

O autor é un exemplo representativo dos fotógrafos que arredor de fins do século XIX e pri

meiras décadas do XX, movidos por intereses diferentes -pero todos, ou a maior parte deles, cuns 

resultados excepcionais que nos legaron coa súa obra- realizaron exploracións e viaxes por terras 

lonxe dos seus países de orixe para recolleren coas súas cámaras e, sobre todo, coas súas olladas, 

instantes, persoas, paisaxes, obxectos, arquitecturas, etcétera. 

Polo que respecta a Galicia, sen dúbida a obra máis completa e, ao tempo, coñecida é a de 

Ruth Mati lda Anderson. O indiscutíbel interese da súa obra deuse a coñecer con ampla difu

sión na exposición realizada en Galicia en 2009 e a edición do correspondente catálogo. O seu 

é un traballo de documentación etnográfica excepcional, cun plano de traballo establecido e 

cuns obxectivos ben definidos que se acadaron cumpridamente (Lenaghan, 2009; Herradón 

Figueroa, 2006). Incluso contamos cunhas fotografías dun dos muíños de vento de Espasante 

(Ortigueira), datadas en 1925, (catálogo: Anderson 4190, 4194, 4195 e 4196) nas que recolle a 

secuencia da posta en funcionamento deste: armando as aspas, aferrando as velas e o muíño 

traballando, así como unha imaxe do interior. Este é un documento valiosísimo, pois apenas 

hai fotografías dos muíños de vento traballando (Bas, 1991) o que nos dá a oportunidade unha 

lectura etnográfica de primeira orde? Ademais dela, outros fotógrafos e viaxeiros, homes e mu

lIeres, viñeron a Galicia e recolleron coas súas cámaras, paisaxes, escenas, instantes ... , que son 

hoxe documentos imprescindíbeis para o coñecemento de moitos aspectos do noso pasado e da 

nosa cultura (Seixas Seoane, 2009). 

Neste contexto enmárcase a figura de Jules Gervais-Courtellemont, mais non nos consta no

ticia ningunha de que a súa obra sexa coñecida en Galicia. Nos estudos sobre fotografía en Ga

licia fanse percorridos ben documentados polos fotógrafos e fotógrafas que viaxaron coas súas 

cámaras polo noso país (Seixas Seoane, 2009; Acuña e Cabo, 1995), mais non atopamos mención 

ningunha a Gervais-Courtellemont nin ao seu traballo. 

A revista: The NationaL Geographic Magazine 
Gervais-Courtellemont foi fotógrafo da prestixiosa e coñecida revista, órgano de expresión da 

National Geographic Society, da que se pub licou o primeiro número en outubro de 1888, nove 

meses despois da fundación da sociedade. A revista, sempre punteira en temas, calidade e novida

des, manifestou moito interese polo fotógrafo a quen contratou durante anos e publicou moitas 

das fotografías que realizara anos antes. Entre 1924 e 1931 o autor colaborou coa revista, e as súas 

autocromas publicáronse en diferentes números neste período. A revista tiña moito interese tanto 

poI a calidade das mesmas e os temas recollidos, moi en sintonía coa liña da mesma, como porque 

7 Algúns aspectos do trabaLlo de Ruth Matilda Anderson son estudados nun proxecto que ternos actualmente en marcha sobre fotografía, etnografía 
e recursos didácticos en Galicia, no que tamén se inclúe obra de Jules Gervais-CourteLlemont, entre outros. 
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eran fotografías a cor e naquel momento a cor 

era para The NationaL Geographic Magazine 

un criterio prioritario na publicación de foto

grafías. 

O conxunto de imaxes publicadas neste 

número (dúas reproducidas na Foto 3), do que 

forma parte a fotografía que analizamos nes

te artigo, preséntansenos como documentos 

de Galicia na época na que foron realizadas, 

moi na liña da fotografía sen pretender ser do

cumental -ou non só documental- feita nas 

primeiras décadas do século XX. Sete recollen 

escenas e temas galegos e, ao día de hoxe, non 

contamos con información sobre se estas son 

as únicas fotografías deste autor realizadas na 

nosa terra: 

-"Ferdinand and Isabella founded the 

Royal Hospital at Santiagol/, a portada do 

Hospital e dúas figuras femininas co traxe 

galego. 

-"Santiago's cathedral spires greet the tra

veler from afarl/, vista dende a Ferradura con 

dúas figuras femininas, probabelmente as 

mes mas que na anterior. 

-"Cash and carry in Galicial/, na que unha 

muller ten no colo un porquiñ08. 

BEGOÑA BAS 

Foto 3. Reprodución da lámina V de '"(olor 
Contrasts in Northen Spain. 14 Natural Color 
Photographs··. The National Geographic 
Magazine, 1931, LlX, 1. 

-''Traffic moves slowly in rural Spainl/, onde a muller leva no carro de bois ao neno. 

-"Storing the season's harvest l/, imaxe dun hórreo, meda, mulleres metendo o millo no hórreo 

e home con coroza. 

-"Hard work distinguishes Galicia womenl/, catro lavandeiras cos cestos de roupa branca. 

-"Don Quixote did not conquer all Spain windmillsl/, o muíño de vento. 

No mesmo número de The NationaL Geographic Magazine publícase un artigo dunha viaxe 

realizada por Harry A. McBride dende Madrid ate Galicia, onde reflicte as impresións que nel pro

duciu a paisaxe tan diferente "( ... ) on enters a different country, unlike anything el se in Spain, but 

still Spanish l/ (McBride, 1931: 125) e fai unha superficial descrición dos galegos e detense nalgúns 

aspectos das principais cidades que el visitara. O artigo é continuación do publicado polo mesmo 

autor con anterioridade no mesmo medio (McBride, 1929); entre as súas páxinas reprodúcense 

dúas fotografías sobre Galicia, unha da autoría de Emest Peterffy das lavandeiras de Vigo e a 

8 Esta fotografía é a única difundida en Galicia len liñal Consulta 15/03/2011 < httpd/arqueoloxico.com/cgi -bin/weblog_basic/> 



A FOTOGRAFíA DE JU LES GERVAIS-C OURTELLEMONT: UN DOC UM ENTO 

PARA A INVESTIGACiÓN E A DIDÁCTICA DO PATR IMONIO EN G ALlCIA 

outra de Ángel Rubio na feira de Santiago. Neste mesmo número publícanse 40 fotografías de 

Gervais-CourtelIemont, mais ningunha é de Galicia. 

O feito de que nunha primeira aproximación á revista dea estes resultados e que Gervais

CourtelIemont publicara fotografías nela dende 1924 ate 1931, abre expectativas da presenza de 

Galicia nesta publicación, tanto da man do fotógrafo como doutros autores. 

A fotografía: a estética, a técnica e o documento 
Analizada a localización e o tema da fotografía, hai tres aspectos que é importante non pasar 

por alto: a cuestión estética, a técnica e a datación. Sobre da primeira, dicir que as placas auto

cromas, con ser fotografías a cor (que non coloreadas), confiren a estas un valor estético incon

fundíbel. A técnica utilizada9 dá como resultado uns tons pastel que non reflicten exactamente a 

realidade e á primeira vista case fai dubidar se se trata dunha fotografía ou unha pintura. Mais 

este efecto estético de delicadeza non só se produce pola técnica autocroma senón pola mestría do 

autor, quen acada un resultado excepcional nos temas, ángulos e encadres. Así se reflectía isto, no 

extracto do programa dunha das sesións das conferencias-proxeccións: "On lui doit cette finesse, 

cette douceur e cette perfection des images qui ne se trouvent que la et constituent un véritable ré

gal artistique", ou "Mais c'est avec l'émerveilIement provoqué par ses projections d'autochromes 

qu'il acquiert une renommée aupres du grand public"JO e nas opinións que se recoñecen en dife

rentes textos sobre da súa obra, como a do seu coetáneo Coustet (1911): «visions inoubliables OU 

chante l'harmonie de ces colorations étranges et fugitives, si nouvelIes a nos yeux d 'occidentaux. 

Il faut 'avoir pas vu cela pour prétendre que la plaque autochrome fournit seuIement de la cou

leur plus ou moins exacte, "mais de l'émotion jamais" et que I'ombre et la pénombre lui sont 

mortelIes". Cabe supor, pois, o efecto que poderían ter as súas placas proxectadas tendo en conta 

o producido coa contemplación das fotografías impresas. 

Con respecto aos datos aportados na publicación da fotografía, o autor non informa sobre a 

localización do muíño nin na data na que se tomou a imaxe. En relación a esta, os datos apuntan 

a que se debeu facer probabelmente arredor dos anos '20, poi s algunhas das fotografías realizadas 

en España están datadas en 1914, 1924 e 1929, estas dúas últimas refírense a dúas das fotografías 

que forman parte do conxunto publicado en 1931, mais ningunha delas é en Galicia. A foto leva 

un pé que di: "Don Quixote did not conquer alI Spain windmilIs. However, hydroelectric power is 

rapidly accomplishing the downfalI of those which Cervantes ' hero left untoppled". Nesta lenda, 

ademais da evidente referencia na que asocia os muíños de vento a El Quijote, faise unha men

ción á desaparición destes por seren substituídos pola enerxía hidroeléctrica. 

A análise da fotografía como documento compleméntase co estudo sobre do autor -Gervais

CourtelIemont-, a técnica - as placas autocromas-, o tema -os muíños de vento-, e outros aspectos 

importantes que darán a información necesaria para o tratamento da foto como documento, 

pois, como afirma Arqué i Bertran (2002: 277) a fotografía debe someterse a unha interrogación 

exhaustiva para que sexa posíbel a súa lectura e xerar información que debe ser analizada, con-

9 Vid. apartado dedicado ao autor neste mesmo artigo. 
10 MExtrait du programme de la séance des Visions d"Orient du 19 janvier 1909- . Ambas referencias en <http://www.autochromes.culture.fr/i ndex.php> 
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trastada e interpretada. Deste xeito, adquire o trata mento de documento para a investigación. 

o tema: identificación do muíño 
Logo de analizar a fotografía detidamente confírmase a nosa primeira impresión de que se 

trata dos muíños de vento situados no lugar de Muíño de Vento da parroquia de Santa María de 

Mogor no concello de Mañón. E che gamos a esta conclusión por unha tripla identificación : 

-A localización: a paisaxe de costa, a situación dos muíños con respecto a esta e un núcleo de 

poboación que se observa parcialmente na parte baixa e con seguridade xunto ao mar que ten a 

mesma situación que o porto do Barqueiro. 

-A situación dos muíños nesta localización. 

-As características dos muíños: os datos do noso estudo recollidos no traballo de campo por 

observación directa no único que se conservaba do conxunto, e os datos aportados polos infor

mantes sobre este e os muíños desaparecidos. 

Nesta localización do Barqueiro existiron tres, probabelmente catro, muíños de vento moi 

próximos uns doutros, dos que tamén informaba Dávila Díaz (1931: 233) no mesmo ano en 

que se publicaron as fotografías: "En el Barquero, en Loiba e en Mañón aun quedan algunos 

molinos a viento, y en el Barquero, casi rozando las aspas de uno de esos molinos, se estable

ció otro de fuerza eléctrica". Gibbings (2001 :2) , inclínase con acerto, por situar o muíño en 

Galicia con máis probabilidade que Asturias (as fotografías son do Noroeste de España) aínda 

que non explica esta súa observación "1 have no idea where they were situated in North-West 

Spain, but Galicia seems more likely than Asturias", mais engade "There has been no mention 

of them in Spanish molinologicalliterature", no que demostra non coñecer a literatura sobre 

o tema. 

Na área comprendida entre Ortigueira e Ribadeo todos respondían ás características de dous 

tipos principais (Bas, 1991: 173-196) : 

-Tipo "de torre fixa e cuberta xiratoria": sobre dunha ampla plataforma circular ergue a torre 

de grosos muros con fábrica de cacho te, diámetro interior que chega aos 5 m e distribuída en 

dúas plantas; na superior están instaladas as moas e na inferior os mecanismos de distribución do 

movemento a estas dúas moas. A cuberta, cónica e de madeira, xira sobre do cumio do muro e o 

eixo do mecanismo motor atravésaa rematando nas aspas nas que se instalaban as velas de lenzo; 

no extremo oposto, unha longa madeira que encaixa na base da cuberta e chega ate o chan, serve 

para accionar dende o exterior o sistema xiratorio da cuberta. Deste tipo constatamos 15 muíños 

na área de Ortigueira a Viveiro. 

-Tipo "de torre xiratoria": carece de plataforma e a torre consta dunha base de fábrica de ca

chote de 1 m aproximadamente de altura, sobre da que se instala a torre de madeira, ambas do 

mesmo e reducido diámetro que non excede dos 2 m. A cuberta, cónica e de madeira tamén, está 

fixa sobre da torre e a que xira é esta por medio dun sistema instalado na súa base. O eixo e as 

aspas están, polo común, instaladas na cuberta aínda que esta sexa fixa. Son muíños de reducidas 

dimensións e dunha soa moa. Deste tipo constatamos 10 muíños na área de Ortigueira a Viveiro. 

Cómpre sinalar que algúns informantes aportaron datos, imprecisos, sobre da posibilidade de que 
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Foto 4. O muíño de Vidal en 2010 [foto de Begoña Basl. 
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algún destes muíños fosen de torre fixa e cuberta xiratoria, aínda que presentasen as característi

cas formais dos xiratorios, información que non se puido constatar. 

Volvendo á fotografía, obsérvase que o muíño responde ás características do tipo "de torre xi

ratoria": a torre cilíndrica de pedra sobre da que ergue a de madeira, cilíndrica tamén, de propor

cións reducidas, cuberta cónica, aspas con catro velas de lenzo e sistema xiratorio de orientación 

exterior no que incluso se observa o detalle do extremo do longo madeiro para aferrar as velas, o 

rabo. Ademais, que apareza na foto unha persoa, o home da porta (o muiñeiro?) danos a escala 

para poder calcular as dimensións e, consecuentemente, o número probábel de moas que sería 

unha única. Por tanto, en principio pertencería a este grupo, mais temos en conta dous aspectos: 

a posibilidade duns muíños que presentando estas características formais fosen de cuberta xi

ratoria, segundo datos imprecisos de dous informantes, e o comentario de Gibbings (2001 :2) ao 

reproducir a fotografía: "( ... ) The mill is a slight exception to the rule, as the conical cap revolves 

on the top of the circular wooden body and not on the supporting stone tower. ( ... )". Nel afirma 

que o muíño difire da norma pois a tapa cónica xira sobre da parte superior do corpo de madeira 

circular e non sobre da torre de pedra que servía de soporte. Na cita, non explica o fundamento 

desta aseveración se ben é preciso deterse na fotografía e observamos o seguinte: polo ángulo de 

inclinación do rabo semella que está unido ou á cuberta ou á parte máis alta da torre, por tanto 

estaría unido á altura do sistema xiratorio; se este estivese na base, o rabo estaría unido a esta al

tura da torre e isto non é o que se observa na fotografía. Por tanto, é posíbel que nos encontremos 
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perante un exemplo de variante de muíño de 

torre fixa e cuberta xiratoria de características 

formais e construtivas semellante aos de torre 

xiratoria, se ben isto é unha hipótese. 

Na fotografía aparecen parcialmente a pla

taforma e as velas doutro muíño. Cos datos 

contrastados e comprobados in situ, podemos 

afirmar que se trataría do único que actualmen

te se conserva. Trátase do "muíño de Vidal", de 

torre fixa e cuberta xiratoria, que recuperado 

na década dos '80 (vid Foto 4) segue en bo esta

do na actualidade (Foto 5) sendo o único non só 

do Barqueiro senón da área Ortigueira-Viveiro, 

pois a práctica totalidade desapareceu e non 

queda máis que algunha ruína. 

o recurso 
Un dos moitos valores recoñecidos ao pa

trimonio cultural é a capacidade que ten de 

"emocionar, de evocar, de recordar o de agra

dar" (Prats e Hernandez, 1999:12) e a foto

grafía engade un alto valor a esta capacidade. 

Polo que se consideramos o patrimonio cultu-
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Foto 5. Jules Gervais-Courtellemont [de 
Lefebvre, 20041. 

ral unido á fotografía te remos un binomio que cumpre á perfección con esta premisa de emocio

nar e, por tanto, de motivar na súa utilización como recurso didáctico. 

Coñecido o fotógrafo e coñecida unha parte da súa obra, moi reducida pero descoñecida ate o 

momento e que ademais enriquece tanto a historia da fotografía no país como o coñecemento sobre 

do noso pasado, preguntámonos que out ras aplicacións pode ter? Como pode transcender o seu 

coñecemento ao público? Que pode aportar no eido da educación? Pode ser un recurso didáctico? 

Como o demostran as exposicións de fotografía realizadas nos museos e nas salas doutras 

institucións e organismos, a capacidade de convocar ao público é unha realidade. As exposicións 

de fotografías que versan sobre o noso pasado acadan un grande éxito de afluencia e a edición dos 

catálogos correspondentes ofrecen a posibilidade de coñecer algo máis da autoría das mesmas, 

así como a posibilidade de "levármonos algún destes recordos" para, lonxe da exposición, seguir

mos lembrando e gozando coas imaxes. Mais, cumprido este primeiro e primordial obxectivo 

de presentar a exposición (con todo o labor de recompilación, investigación, montaxe, etcétera) 

quedámonos aquí? ou podemos continuar traballando as fotografías aplicando procedementos 

didácticos máis específicos? Nalgunhas exposicións realízanse obradoiros, por exemplo, se ben 

isto ocorre naquelas de carácter máis técnico, en xeral. 

Pois, as exposicións son unha das aplicacións que consideramos de carácter didáctico en rela-
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ción coa fotografía. O discurso destas , a finalidade e a presentación dependerán das posibilidades 

ou capacidade das fotografías no que se refire a moitas variábeis, tales como os temas tratados, a 

repercusión ou coñecemento sobre o/a fotógrafo/a, a convocatoria e difusión, etcétera. 

Ademais das exposicións, a fotografía presenta un potencial importante noutros eidos da edu

cación en diferentes contextos. En primeiro lugar, ao ser un documento para a investigación nas 

ciencias sociais xa leva implícita a aplicación á educación nos contidos e obxectivos destas no 

ensino-aprendizaxe: o coñecemento e a aplicación da metodoloxÍa das ciencias sociais no alum

nado do ensino obrigatorio: o coñecemento e desenvolvemento epistemolóxico das disciplinas 

nas diferentes áreas nas que se estrutura o ensino. Ao alumnado preséntaselle a oportunidade de 

traballar cun documento, a fotografía, sobre do que pode aplicar a metodoloxía científica (Arqué 

i Bertran, 2002). 

En segundo lugar, outras aplicacións como recurso didáctico no ensino son tan variadas como 

lecturas pode ter a imaxe. A motivación, a significatividade e a valoración son tres calidades que 

presenta a fotografía e que sentan as bases para a transferencia didáctica. As aproximacións que 

se poden facer inclúen a fotohistoria (no que se atende aos aspectos técnicos da fotografía como á 

figura do fotógrafo), a análise da fotografía como documento (co que se está transferindo ao ensi

no a metodoloxía científica) e a transferencia para accións didácticas (traballando conceptos clave 

das ciencias sociais e tamén conceptos e procedementos doutras áreas) . Os conceptos de espazo e 

tempo, fundamentais nas ciencias sociais, son de primeira aplicación na utilización da fotografía 

e, a partires de aquí, todos aqueles conceptos e procedementos que se derivan deles. 

Dentro da área de coñecemento do medio, este é un material que posibilita a acción didáctica, 

xa que os muíños son elementos que forman parte do medio, mostras da arquitectura e da técnica 

tradicionais que integran o noso patrimonio cultural. Tanto na aula como nos escenarios fóra da 

aula, tales como saídas escolares para o coñecemento do medio e do patrimonio ou visitas a mu

seos e exposicións, a fotografía é un recurso idóneo que motiva e transfire información. 

En resumo, consideramos que a fotografía do muíño de Jules Gervais-CourtelIemont ofrécese

nos como un documento de primeira man para o coñecemento dun tema do patrimonio cultural 

e, como tal, as súas lecturas desenvólvense en varios niveis converténdose, aSÍ, nun recurso de 

primeira man non só para a investigación senón tamén para a didáctica. Existe unha relación 

entre o ámbito do patrimonio, investigación, didáctica e fotografía que conxuntamente dá como 

resultado un potencial para o estudo de cada un deles . O fotógrafo e viaxeiro Jules Gervais-Cour

telIemont é unha figura de grande transcendencia na historia da fotografía, concretamente no 

desenvolvemento da fotografía a cor. E este fotógrafo estivo en Galicia e captou imaxes que hoxe 

se nos presentan de interese e utilidade como documentos para o estudo de diferentes áreas ou 

disciplinas das ciencias sociais, dende a xeografía ate o patrimonio, con todas as lecturas e enfo

ques dende a historia, a antropoloxÍa e a etnografía. Ademais, como recurso didáctico permite a 

súa utilización en diferentes ámbitos, tanto nos contidos do ensino a todos os niveis educativos 

como en contextos que transcenden das aulas. Gl 
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