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Situación

 O conxunto etnográfico 
dos batáns e muíños do Mos-
quetín, atópase na parroquia 
de Salto (Vimianzo), en plena 
Terra de Soneira, no tramo 
medio do río Grande ou río do 
Porto, que atravesa a bisbarra 
de leste a oeste desembocan-
do na ría de Camariñas. 

 Situado entre as vilas de 
Baio e Vimianzo, podemos ac-
ceder por dúas vías a partir da 
estrada C-552 A Coruña-Fis-
terra: unha desviación sinali-
zada no km 60, só recomen-
dada para turismos, e outra no 
km 61. 

 Se accedemos polo pri-
meiro dos desvíos, desde a 
pontella de entrada podemos 
contemplar unha espléndida 
paisaxe natural, constituída 
polo propio río Grande, unha 
espesa arboreda de ameneiros, acacias de fondas raiceiras e algún que outro piñeiro, e dúas arcaicas 
construcións de planta terrea bastante alongadas, situadas entre as árbores e case a rentes do cauce 
do río. No interior destas construcións están os aparellos de abatanar e de moer que constitúen o 
cerne deste conxunto etnográfico. 

 Por detrás das árbores, á dereita e xa máis no alto, vemos as dúas casas que historicamente 
conformaron o lugar do Mosquetín desde tempos inmemoriais, xunto cos seus cabanotes e demais 
construcións accesorias de toda casa rural, entre as que destacan dous cabazos ou hórreos de pedra, 
de trazas moi xeométricas. 

 Ó fondo, de momento fóra da nosa vista, quedan as instalacións da piscifactoría. Dunha represa 
situada río arriba saen, pola banda dereita do río, dúas grandes canles de formigón armado que for-
necen de auga os numerosos estanques dedicados á cría de troitas. 

 Se accedemos pola segunda vía pasaremos a ponte de Santa Irena e o lugar de Señorás, para 
entrar no lugar atopando a piscifactoría en primeiro lugar.
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Batáns e muíños do Mosquetín, na beira dereita do río Grande ou río do Porto (foto X. M.ª Lema)
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Os edificios dos batáns, moi rústicos e arcaicos
 Os batáns, como os muíños –cos que xeralmente 
estaban asociados, pois con frecuencia compartían 
os mesmos edificios-, atopábanse no interior de 
edificacións moi rústicas e primitivas, que presentaban 
os caracteres típicos do tempo en que foron construídas. 
Había edificios que só acubillaban un único aparello e 
había outros construídos para protexer dous ou tres 
(coma este do Mosquetín). No primeiro caso, tratábase 
de edificacións de planta cadrada, moi pequenas, e no 
segundo de longos edificios de forma rectangular. 

 As paredes destes edificios eran moi rudas, construídas a base de irregulares cachotes de pedra. 
Coincide de cheo co que describe Cervantes no Quixote: unhas casas mal feitas, que máis parecían 
ruínas de edificios que casas. 

 Nas paredes dos edificios regularmente non había fiestras para a iluminación interior; unicamente 
algunha que outra bufarda. A cubrición podía ser a unha ou a dúas augas ou vertentes, segundo a 
disposición do terreo. A iluminación era a través do tellado, pois, ó ser a tellavá, as tellas quedaban á 
vista polo interior e permitían que a luz se filtrase polos pequenos buratos de separación entre elas. 
No Mosquetín, na reconstrución que se fixera en 1985 cubrírase inadecuadamente cun hermético 

teitume de formigón; por 
fortuna, na reconstrución 
posterior fíxose desaparecer 
ese teito pechado e volveuse á 
tellavá, introducíndose ademais 
tres claraboias para facilitar a 
iluminación natural. 

 O piso ou chan do edificio 
dos batáns do Mosquetín 
era moi irregular, pois estaba 
construído sobre o chan rochoso 
da beira do río; de resultas da 
última reconstrución optouse 
por nivelalo todo para facilitar 
as visitas e evitar posibles 
accidentes.

“Al pie de las peñas estaban unas casas 
mal hechas, que más parecían ruinas 
de edificios que casas, de entre las 
cuales advirtieron que salía el ruido y 
estruendo de aquel golpear, que aun no 
cesaba”.

    (M. de Cervantes: El Quijote; 1ª parte (1605), 
cap. XX, no que se narra a aventura dos batáns).

Edificio dos batáns e canles de entrada da auga (zona norte) [foto XMLS]
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Qué era un batán e para qué servía
 Como veremos máis adiante, co inesperado 
desenlace da aventura do capítulo XX, don Quixote 
sentiuse burlado mesmo polo seu propio criado. Por iso 
reaccionou alporizado contra Sancho, tal como vemos 
no texto á marxe, aducindo que el nunca tiña visto un 
aparello de tales caraterísticas nin estaba obrigado 
a iso, dada a súa condición social de cabaleiro.  En 
troques, dá por seguro que Sancho os coñece, “por 
villano ruín”; noutras palabras: pola súa condición 
de labrego. Este razoamento clasista, moi propio da 
sociedade estamental do Antigo Réxime, revélanos 
ben ás claras quen estaban familiarizados con estes 
aparellos (os non privilexiados: artesáns, labregos, 
servidores, etc.) e quen non (os privilexiados, mesmo 
a nobreza máis modesta, que era a fidalguía). Dábase 
por suposto que a xente do traballo tiña por forza que 
coñecelos, e a ociosa non.

“Pues porque os burláis no me burlo 
yo, respondió Don Quijote (...). ¿Estoy 
obligado, a dicha (siendo como soy 
caballero), a conocer y distinguir los 
sones, y saber cuales son de batanes 
o no? Y más que podría ser, como 
es verdad, que no los he visto en mi 
vida, como vos los habréis visto, por 
villano ruín que sóis, criado y nacido 
entre ellos”.

(M. de Cervantes: El Quijote;  
parte 1ª (1605), cap. XX).

177

O lugar

O longo edificio dos muíños de arriba e dos batáns (zona sur) [foto XMLS].

177

O lugar

Parede sur do longo edificio dos batáns, coas saídas de auga correspondentes ós tres aparellos (foto XMLS).
Parede sur do edificio dos batáns e canles de saída da auga (foto XMLS)
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Un dos tres batáns do Mosquetín despois das restauracións de 2002 (foto XMLS)
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O batán -tamén chamado folón, pisón ou pisa 
noutras zonas- era o enxeño que, provisto duns 
grosos e pesados mazos, servía para abatanar. É dicir: 
bater os tecidos fortemente en mollado durante un 
considerable número de horas para apertar a trama 
e amalgamar as súas febras; deste xeito quitábaselle 
o pelo e tranformábase nunha pasta homoxénea e 
forte, como un feltro, ó mesmo tempo que se lavaba 
e desengraxaba para eliminar os restos da suarda 
natural da la ou do aceite e demais produtos con 
que se preparaba antes da fía.

 O principio mecánico deste aparello é moi 
simple, pois consta de tres pezas fundamentais, 
independentes pero relacionadas entre si e en 
conexión unhas coas outras: unha caixa ou mesa, 
dous mazos e unha roda.

 1º. A caixa –chamada a mesa- é unha 
sólida e resistente armazón, asentada no 

chan do edificio, que conta cunha cavidade 
aberta na parte dianteira (a pía); que recibe 
o golpe dos mazos, pois nela colócase o 
tecido a abatanar.

 2º. Os dous voluminosos mazos descansan 
no interior na pía e van pendurados dunhas 
bisagras por enriba da mesa; ó se poñeren en 
funcionamento érguense alternativamente 
para petaren como martelos no tecido alí 
colocado.

  3º. A roda, disposta en sentido vertical, é a 
que pon a funcionar o mecanismo ó virar 
impulsada pola forza hidráulica; o seu 
movemento xiratorio fai virar, á súa vez, 
un groso eixe no que se insiren, en puntos 
diferentes, dous espigóns en posición 
perpendicular un con relación ó outro, 
encargados de levantar os pesados mazos.

 Pero hoxe en día moita xente segue sen saber qué era un batán e para qué servía. Iso é debido a 
que practicamente xa non queda ningún deles traballando, pois os derradeiros que o fixeron detiveron 
a súa actividade hai máis de corenta ou cincuenta anos.

 Para explicar a función deste aparello temos que remontarnos ós tempos nos que a maior parte 
dos tecidos eran elaborados en teares artesanais, cousa que deixou de facerse hai moitos anos, a 
medida que se foi implantando a industria téxtil e a fabricación en serie.

 Os tecidos presentaban á saída do tear manual unha contextura frouxa, pouco densa e pouco 
firme, que se desfiaba doadamente. Requerían unha operación especial de acabado, especialmente 
os de la, que se debían abatanar, especialmente aqueles destinados a soportaren a chuvia e o frío, e 
particularmente as mantas. 

 Todos os batáns tradicionais eran aparellos moi rudos e primitivos, moi pesados, feitos case 
na súa totalidade en madeira rudamente traballada: de madeira de piñeiro o eixe e as paletas da 
roda; todo o demais de carballo. Neles non había ningún cravo de ferro, de aceiro ou de calquera 
outro metal, pois enferruxaríanse axiña coa humidade permanente do lugar; ademais, un cravo mal 
colocado podería rachar algún tecido. 
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As tipoloxías dos aparellos

 Dando por suposto que a case totalidade dos exemplares son de propulsión hidráulica, posto que 
esta é a forza de tracción usada maioritariamente, os batáns pódense clasificar de tres maneiras:

 a) Pola situación dos mecanismos propulsores (a roda motriz), que poden estar situados dentro 
ou fóra do edificio.

 b) Polo sistema de propulsión: hai aparellos que reciben o chorro de auga por encima do rodicio 
(propulsión superior) e outros por abaixo (propulsión inferior), a maior parte das veces 
condicionados pola disposición do terreo.

 c) Pola dirección de traballo das manlles: horizontal ou vertical. Os mazos poden estar pendurados 
dunha armazón que se eleva sobre a mesa e baten o pano en dirección horizontal, ou poden estar 
suspendidos nunha armazón que se sitúa detrás da mesa, actuando entón en sentido vertical.

 A maior parte dos batáns galegos eran de roda interior, propulsión inferior e manlles en dirección 
horizontal. 

 Non obstante, os folóns das comarcas meridionais de Ourense eran de roda exterior e, nalgún 
caso, de propulsión superior.

 De mazos actuando en posición vertical sobre o pano había excepcionalmente uns exemplares en 
Portugal  e outro en Suecia.

 Xeralmente, cada aparello soamente tiña dous mazos ou manlles (todos os batáns españois e 
portugueses), pero tense falado dun batán sueco de seis e outro romanés de catro.

183

Os enxeños

A mesa do batán, pola parte posterior (foto XMLS).

A mesa pola parte frontal: a pía e as manlles (foto XMLS). A parte inferior: o eixe e a roda (foto XMLS).

Os enxeños e as súas partes

183

A mesa do batán (foto XMLS)
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A mecánica do batán   
Os batáns do Mosquetín, como a maior parte 

dos galegos, son de roda interior (o rodicio está 
dentro do edificio), propulsión inferior (a auga bate 
nas penas por debaixo da roda) e de manlles que 
petan en dirección horizontal. 

 Coa axuda dos esquemas e debuxos, vexamos 
con todo detalle o seu funcionamento.

 Sobre unhas longas e resistentes trabes de 
madeira (1), colocadas sobre un gran burato aberto 
no chan do edificio, aséntase o que en conxunto 
toma o nome de mesa do batán (A), que pola 
parte central abre unha cavidade, a pía (2), onde 
logo se colocarán as mantas e outros tecidos para 
abatanar. 

 Pendurados dunhas bisagras ou cravillas (9) 
baixan dous longos madeiros, as almancas (11), que 
na súa parte inferior levan incorporados cadanseu 
mazo ou cepo prismático —as manlles (10)— 
truncado por un plano inclinado na parte que peta 
na pía.

 A forza motriz capaz de erguer as manlles 
ven dada pola enerxía hidráulica. A auga procede 
dunha presa (25) construída no leito do río a base 
de amorear cachotes de pedra de gran tamaño; dela 
sae desviado pola marxe dereita do río un brazo 
lateral (a gabada), que leva a corrente en dirección 
ás canles, uns condutos que se introducen por uns 
buratos no interior do edificio para deixaren caer o 
chorro de auga sobre as pas dos rodicios. 

 A turbina do enxeño é o rodicio ou roda do 
batán (16), disposta en sentido vertical e circundada 
por doce paletas de madeira —as penas (16c)— que 
reciben nas súas partes cóncavas o forte e continuo 
chorro da auga que se precipita desde o extremo da 
canle; vai unido a un dos extremos do eixe (12), ó 

“Oyeron otro estruendo que les aguó el 
contento del agua (...). Digo que oyeron 
unos golpes a compás, con un cierto crujir 
de hierros y cadenas, que acompañados 
del furioso estruendo del agua pusieran 
pavor a cualquier otro corazón que no 
fuera el de Don Quijote.

(...) Tal era el miedo que Sancho tenía a 
los golpes que todavía alternativamente 
sonaban”.

M. de Cervantes: El Quijote; 1ª parte (1605), cap. XX.

A pía da mesa (foto XMLS)

A mesa do batán, coas almancas e manlles penduradas 
das cravillas (foto XMLS)
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181

Os enxeños

AS PARTES DO APARELLO: 

A) a mesa  do batán: 

1. Trabas de mesa
2. Pía
3. Contrapé
4. Postes da mesa
5. Tiradores
6. Travesos
7. Xugos
8. Coloucóns

B) As manlles:

9. Cravillas
10. Manlles
11. Almancas
    11a. Zapatas das almancas

C) O eixe:

12. Eixe
13. Levadoras
14. Veos
15. Buxas
16. Rodicio/Roda do batán
    16a. Cambas
    16b. Rellas
    16c. Penas

Os enxeños

181
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Batáns do Mosquetín: nomenclatura
Denominación:     batán.
Tipoloxía: roda interior, propulsión inferior, manlles de 
petada horizontal.
Material predominante: madeira de carballo.
As partes do aparello:
  1: trabes da mesa 
A) a mesa  2: pía.
    do batán 3: contrapé.
  4: postes da mesa 
  5: tiradores 
  6: travesos 
  7: xugos 
  8: coloucóns 

B) as manlles: 9: cravillas 
  10: manlles
  11: almancas
       11a: zapatas das almancas
  
C) o eixe:  12: eixe
  13: levadoras (ou elevadoras)
  14: veo 
  15: buxa
  16: rodicio/ roda do batán
        16a: cambas
            16b: rellas
            16c: penas

pezas de reforzo:      17: tornos.
  18: pescuños.
  19: arcos do eixe.

instr. auxiliares: 20: cana.
  21: pa.
  22: -
obra exterior: 23: canle.
  24: comporta.
  25: trapela.
  26: gabada.
  27: presa. 

que fai virar no sentido das agullas 
do reloxo.

 O groso cilindro do eixe vai 
atravesado pola parte central por 
uns espigóns sobresaíntes —as 
levadoras ou elevadoras (13)-, 
dispostos como aspas, que, a 
medida que vai virando o eixe, 
petan nos extremos inferiores 
das almancas (11) e conseguen 
levantalas xunto cos seus mazos 
–as manlles (10)-, que, ó caeren 
sobre a pía, baten o tecido colocado 
nela. Cando un mazo peta, o outro 
xa se está levantado para descargar 
o seu golpe. A manlle que xa deu o 
bandazo terma do tecido no fondo 
da cavidade (a pía) para que non 
escorra, agardando a súa vez.

 Deste xeito, compréndese que 
noutros tempos se escoitara na 
redonda un petar ritmicamente 
monótono e continuo, retumbante 
e poida que un tanto estremecedor, 
pois non hai máis que lembrar o 
medo que paparan don Quixote e 
Sancho na coñecida aventura da 
novela cervantina. O son trepidante 
e monótono do abatanamento 
marchaba aquí no Mosquetín 
pola zona oeste do val do río e 
chegaba ás agras da veciña aldea 
de Señorás.
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 Podemos dividir o aparello en dúas 
partes principais: a superior (constituída pola 
mesa e os mazos), situada sobre o chan do 
edificio, e a inferior (o eixe e o rodicio), que vai 
por debaixo del. Separan unha parte da outra 
unhas resistentes trabes (1) colocadas sobre 
o gran oco aberto no chan, sobre as que se 
asenta a mesa.

Parte suPerior

 a mesa (a) é a parte pasiva do aparello: 
unha pesada armazón de madeira coa parte 
central escavada, a pía (2), especie de gran 
berce cóncavo preparado para recibir no seu 
seo os petos das dúas manlles, polo que debe 
ter a mesma anchura cós dous mazos xuntos. 
Para impedir que os mazos peten con excesiva 
forza na pía e acaben por desgastala en exceso 
ou por abrirlle fendas, a parte inferior da mesa 
leva por diante un contrapé (3).

 Para soster o entramado da parte 
superior e aérea da mesa adosáronse nos 
laterais dianteiro e traseiro, dous a dous, 
catro postes (4) verticais. Sobre eles, unindo 
os postes de cada lado, van os tiradores (5), 
longos madeiros cunha notoria prolongación 
posterior (os banzos), utilizados para estirar 
as mantas que saían acartoadas da pía.   

 Sobre os tiradores van outros dous 
madeiros chamados travesos (6), e sobre 
estes outros menos longos, pero máis anchos, 
denominados os xugos (7), nos que se 
practicou unha abertura rectangular na súa 
parte central para deixar paso ós extremos 
superiores das almancas.

Sobre os xugos, a cada lado das aberturas 
centrais, van os coloucóns (8), pequenas pezas 
de madeira escavadas pola súa parte superior 
para facilitar o movemento oscilatorio das 
cravillas (9),  que funcionan como bisagras; 
son unhas taboíñas ou pasadores que, ó 
atravesaren os extremos superiores das 
almancas, constitúen os puntos de unión 
entre o conxunto pasivo da mesa e os seus 
elementos móbiles (almancas e manlles). 

OS NOMES DAS PEZAS E AS SÚAS FUNCIÓNS

As manlles ou mazos, inseridos nas almancas 
(foto XMLS)

Os elementos sustentantes (foto XMLS)
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 As almancas (11) son dous longos ma-
deiros prismáticos, pendurados dos xugos 
mediante as cravillas, que levan na súa parte 
baixa uns voluminosos mazos inseridos, que 
reciben o nome de manlles (B), cepos parale-
lepipédicos de dura madeira, moi pesados, 
truncados na parte que dá á pía cun plano 

inclinado de superficie estriada e en forma de 
cuña; esta forma aguzada permite, xunto coas 
estrías, voltear de maneira constante o pano 
colocado na pía. 

 Por debaixo das manlles as almancas aín-
da se prolongan uns 30 cm e levan o reforzo 
dunhas zapatas (11a), pois é nesta prolonga-
ción onde petan as levadoras do eixe.

Parte inferior

 Na grande oquedade aberta por debaixo 
do chan do edificio disponse o eixe (C), un gro-
so tronco cilíndrico de madeira de piñeiro dei-
tado horizontalmente diante da mesa e xusto 
por debaixo da prolongación inferior das al-
mancas; é o elemento básico do grupo propul-
sor, proporcionando motricidade ó conxunto, 
pois nel acóplanse os veos, as levadoras e o 
rodicio.

Os veos (14) van nos extremos do eixe: son 
dous resistentes espigos cilíndricos de ferro 
—os únicos elementos de metal de todo o enxe-
ño— que, asentados sobre as buxas, facilitan o 
movemento xiratorio do rodicio e do eixe.

 As buxas (15) son dúas pequenas pezas 
feitas dunha madeira moi resistente incrus-
tadas no chan pétreo nos bordos da grande 
oquedade; son os puntos de apoio de toda a 
parte inferior do aparello e van escavadas de 
forma cóncava, pois nelas descansan os veos. 

 O rodicio (16) é unha roda dividida en 
catro cuadrantes —as cambas (16a)— rodeada 
de paletas cuncas —as penas (16c), doce en 
total—, que, ó recibiren o chorro forte e con-
tinuo da auga caída da canle, fai virar o eixe 

As manlles pola zona que petan na pía, coas súas 
estrías (foto XMLS)

O rodicio (foto XMLS)
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e funcionar todo o aparello. As catro cambas 
da roda do batán van agargaladas entre si e 
unidas ó eixe mediante catros travesos radiais 
que reciben o nome de rellas (16b).

 Na zona central do eixe, no espazo que 
queda mesmo fronte á pía e debaixo das 
manlles, van as levadoras ou elevadoras (13), 
dous rexos madeiros prismáticos que atravesan 
toda a sección do eixe, perpendicularmente un 
ó outro pero en planos distintos. Cando vira o 
eixe movido pola auga caída sobre as penas 
do rodicio, cada levadora peta na zapata da 
almanca que ten sobre ela e levanta a manlle 
correspondente, que caerá con forza sobre 
a manta da pía unha vez completado o xiro; 
mentres cae un mazo, a outra levadora xa ten 
ergueito o outro e agardando a súa vez.

Pezas aCCesorias

 Como xa dixemos, para unir as pezas do 
aparello entre si non se utilizan cravos de metal, 
senón os tornos, uns longos tacos cilíndricos de 
madeira que fan a mesma función. Procúrase 
que as distintas partes vaian ben encaixadas 
entre si a presión, co único auxilio de pescuños, 
especie de cuñas de madeira, como as que 
apertan as almancas ás manlles. 

 Hai, ademais, outras pezas independentes 
que tamén cumprían a súa función:

A comporta é un taboleiro de madeira en 
forma de cuña truncada colocado no leito das 
canles exteriores de pedra para abrir ou cerrar 
a entrada da auga cara ó rodicio; manéxase 
desde o interior cun longo varal que leva 
apegado (chamado a pa).

 As canas ou caneliñas son longos 
varais de piñeiro coa parte superior escavada 
formando unha estreita canle, destinada a 
levar auga a determinados lugares. 

 A trapela ou gradicela é unha armazón 
de barrotes de madeira que colocada no leito 
do rego de saída da auga do edificio; servía 
para evitar que algunhas mantas caídas á 
auga desde da pía da mesa marchasen río 
abaixo levadas pola corrente.

Un dos veos do eixe, acoplado na buxa (foto XMLS)

O varal da pá que abre a comporta da canle desde o 
interior (foto XMLS)
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 O sistema de abatanamento 

 Abatanábanse tecidos de la, sobre todo 
mantas.- Hai unha idea equivocada de que 
tamén se levaban ó batán os tecidos de liño, pero 
iso, polo menos no Mosquetín, non era certo, 
porque aquí o abatanamento estaba reservado 
para os tecidos de la, especialmente as mantas. 

 Conta a nosa informante, Estrella Lema 
Andújar, que cando alguén lle metía ás mantas 
de la partes de liño polo medio, despois do 
abatanamento quedaban con foles “coma os 
volantes que levan as artistas nos vestidos”, e 
despois o seareiro aínda se queixaba de que o 

batán traballaba mal. Pero o bataneiro retrucáballe dicindo que o aparello sempre acababa descubrindo 
todos os defectos das mantas, especialmente cando polo medio había partes que non eran de la ou esta 
era cativa. Cando nos teares se mesturaban las boas con cativas a manta tamén saía con abombamentos, 
porque se enrugaba; a la boa encollía, a cativa non. 

 En suma: que unha manta para certificar que era de boa calidade tiña que superar a proba do 
batán. 

 Non obstante, non faltaba quen traía ó Mosquetín pezas de liño para abatanar, pero eran as 
destinadas a soportar o traballo diario (para as polainas) ou as inclemencias do tempo (para as capas 
que se utilizaban para ir co gando).

 As distintas calidades de la condicionaban os resultados.- Hai máis de cincuenta ou sesenta anos 
na comarca había moitos rabaños de ovellas, que foron desaparecendo, en parte polas repoboacións 
forestais, en parte polos novos tempos.

 A bataneira lembra os rabaños da súa neneza 
e mocidade, así como o proceso de elaboración 
artesanal das mantas nos teares caseiros:

-”Antes había muitos rabaños de ovellas. Non lonxe 
de aquí, eu acórdome dun home chamado Fruitoso, 
das torres do Aplazaduiro (Nande), que era ovelleiro 
e vendía muita lan. Rapábase a lan das ovellas, 
lavábase e cardábase; despois fiábase no fuso e na 
roca e preparábase no tear. Pola comarca aínda había 
uns cantos teares en casas particulares: en Reparada 
(Salto), en Lamas, Tines, Serramo, Borneiro... As 
mantas viñan do tear como as redes de pescar, cos 
fíos mui separados entre si, ou aínda peor cás redes, 
pois cabían ben os dedos entre eles”.

38

dixo en páxinas anteriores, así como o seu sogro, Evaristo García Oróns, e o seu marido 
José García García (ambos os dous xa finados). Estes dous procedían da outra casa do 
Mosquetín; Evaristo —que non era nativo do Mosquetín, senón que procedía de Iñaño 
(Cesullas, Cabana)—, fora o noso informante de 1974 (LEMA; 1977a) e José o reconstrutor 
do aparello central en 1985. Estrella participara nos últimos traballos do abatanamento, ata 
que os batáns deixaron de funcionar, contra 1966, como consecuencia da cesión que as dúas 
familias do Mosquetín fixeron da auga da presa á piscifactoría que alí se empezou a construír 
por estes anos; en contrapartida, a empresa construtora abriría unha pista asfaltada desde 
a estrada xeral A Coruña-Fisterra, da que os habitantes deste lugar tiñan tanta necesidade. 
Por outra banda, tamén hai que dicir que polos anos sesenta os batáns xa apenas recibían 
encargos, pois a xente xa mercaba as mantas nos comercios, aínda que non fosen tan duras 
como as artesás.

 Así eran os labores de abatanamento, segundo a nosa informante Estrella Lema 
Andújar:      

 —”Ós nosos batáns traían mantas para abatanar desde mui lonxe: desde cerca de Carballo 
(uns 30 km) e mesmo desde a parte de Noia (máis de 50 km); aquí chegaba xente de Serramo, 
de Baíñas, da Picota... e, como é natural, de toda a nosa redonda”. 

 Os seareiros traían as mantas en cabalos; adoitaban vir de feira en feira (refírese á feira 
de Baio, a grande, a do terceiro domingo de mes), aínda que ás veces tamén se aproveitaban 
os feiróns (feiras máis cativas, tamén celebradas en Baio os primeiros martes de cada mes). 
Cumprindo encargos, os arrieiros da Terra de Xallas tamén traían ó lombo da súa recua de 
mulas mantas para abatanar.

 —”Antes había muitos rabaños de ovellas —continúa Estrella co seu relato—; non lonxe de 
aquí, eu acórdome dun home chamado Fruitoso, das torres do Aplazaduiro (Nande), que era 
ovelleiro e vendía muita lan. Rapábase a lan das ovellas, lavábase e cardábase; despois fiábase 
no fuso e na roca e preparábase no tear. Pola comarca aínda había uns cantos teares en casas 
particulares: en Reparada 
(Salto), en Lamas, Tines, 
Serramo, Borneiro... As 
mantas viñan do tear como as 
redes, cos fíos moi separados 
entre si, ou aínda peor cás 
redes, pois cabían ben os 
dedos entre os fíos”.

 Para iso era o batán: para bater 
os tecidos cos mazos e apertar o 
entramado, amalgamando as súas 
fibras e tupíandoas.

A nosa informante, Estrella Lema (foto R. Pérez Rey, 2005)
A nosa informadora, Estrella Lema (foto R. Pérez Rey)

Rabaño de ovellas en Rens (Laxe) [foto XMLS]
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O batán en funcionamento (foto XMLS)
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 Para iso viñan as mantas ó batán: para eliminar eses buratos apertando o entramado dos fíos e 
amalgamando as súas fibras.

 Había daquela tres clases de la, segundo fosen as ovellas meiriñas ou rastreiras. As primeiras 
daban la de boa calidade, de dúas clases: a fina e a ruchela (que forma rizos). A la das segundas era de 
peor calidade, e coñecíase porque era a pintas, metade negra, metade branca. 

 As mantas feitas coa la boa, a das ovellas meiriñas, abatanábase en menos tempo (“chegaban 
primeiro”), e aínda así precisábanse 28 horas. Había que estar vixiando e, en canto se fosen cumprindo 
esas horas, sacábase axiña da pía para que non se pasase.

  En troques, as mantas feitas coa la das rastreiras –que eran unhas ovellas de pequeño tamaño- 
eran malas de bater e podían chegar a estar na pía arredor de 48 horas, “e máis non facía mui boa 
obra”. Cando estas mantas –que eran de moitas cores, con pintas negras e amarelas- “ían chegadas”, 
había que vixialas para que non se pegasen; os bataneiros tiñan que sacalas varias veces antes do 
tempo establecido.

 A clientela.- Os batáns do Mosquetín tiñan unha sona que superaba con moito os límites naturais 
da Terra de Soneira, pois a eles acudía xente da comarca e de fóra dela. A bataneira lembra seareiros de 
Carballo (uns 30 km) e tamén da parte de Noia (máis de 60 km), así como da Terra de Xallas e doutras 
comarcas da Costa da Morte. 

 A data escollida para traer as mantas era “o día de Baio” (o día da feira de Baio, o terceiro 
domingo de cada mes, que atraía a moita xente). Viñan montados en cabalos. Cumprindo encargos, os 
arrieiros de Xallas tamén traían ó lombo da súa recua de mulas incontables mantas para abatanar.

 
-”Cando o cliente nos entregaba as mantas que traía, o primeiro que facíamos era medilas unha por 
unha: habíaas de 9 varas, de 16, de 20... Cada vara eran 84 cm. Despois poñíaselle a cada manta uns 
remendiños nos bordos, que eran uns sinais para saber de quen eran; algúns xa traían un lote de 
remendos, de muitas colores. Na casa tíñamos un libro onde apuntábamos o dono da manta, o lugar 
de onde viña, as varas que medía a manta e o sinal que tiña”.

 Os seareiros quedaban de volver buscalas ó cabo de un mes, xeralmente para “o día de Baio” 
seguinte; no caso de traeren moitas mantas tiñan vir ós dous meses. 

 O proceso.- Para meter a manta na pía estirábase antes dun lado para outro, de esquina a esquina, 
para que non fose dobrada nin enleada: tiña que ir solta porque, se se pegaba, daba moito que facer. 
Despois dunha manta botábase outra, ata facer unha ‘piada’ (de 30 varas se era normal, de 40 se 
eran moi delgadas) que enchía a pía. A continuación botábaselle un caldeiro de auga para que se fose 
amoldando na pía e non se subisen arriba das manlles.

 Ás cinco horas quitábase a piada e estirábase sobre os banzos (barrotes  que sobresaen na parte 
aérea da mesa cara a atrás). Se estaban moi pegadas, como acartoadas, estirábanse cunha punta ou 
algo semellante.
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Reconstrución do batán central (1986)

Rabaño de ovellas na Reira (Camariñas), co cabo Vilán ó fondo; da la das ovellas facíanse as mantas, pero hoxe apenas quedan 
rabaños (foto XMLS).

A bataneira Estrella Lema levando as mantas ó batán, en 1986. As mantas na pía da mesa. Enxaboando as mantas na pía. O aparello 
en funcionamento (fotogramas d’Os derradeiros batáns, de RPR e XMLS).

O abatanamento

189

 Para sacalas da pía parábase antes o aparello por medio da pá, o varal que manexa a comporta 
exterior. Volvíanse meter as mantas na pía, abríase a comporta e poñíase a andar de novo o rodicio e 
con el todo o mecanismo, durante outras cinco horas, ó cabo das cales era preciso “virar as mantas”, 
o que supoñía sacalas outra vez: “Hai que virar o batán, para que non se peguen as mantas”, dicíase. 
Dábaselles outra viradura, outra volta: estirábanse e volvían á pía. 

 Máis ou menos as mantas virábanse cada cinco horas. Ás 28 horas as de la boa calidade xa 
estaban batidas.

-”Cando xa estaban as mantas chegadas, ás vinte e oito horas, sacábanse, estirábanse e volvíanse á 
pía para lavar. Unha canaleta levaba auga corrente desde a canle exterior á pía, na que entraba por 
un buratiño lateral. Pero aínda lle había que botar varios caldeiros de auga na pía para axudala a 
lavar, pois non daba abasto. E así ata que estivesen lavadas, sen xabrón e sen outra cousa. Entre os 
dous batáns do fondo había tamén unha pedra longa e lisa, moi xeitosiña, que había que lavar moito, 
pois alí era onde se enrolaban as mantas, apertándoas ben, ó quitalas definitivamente da pía; despois 
poñíanse unha despois doutra nunha táboa longa que había de lado da parede sur, desde o medio do 
edificio á esquina; quedaban alí a escorrer dun día para outro”.

Os labores de abatanamento (fotogramas d’Os derradeiros batáns, 1989, de R. Pérez Rey e X. M.ª Lema)
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 Ó día seguinte, se facía bo, levábanse a un lugar alto cercano ás casas, cerca dos cabazos de 
pedra, e alí estendíanse nas toxeiras a secar ó sol; cada certo tempo había que viralas do revés para 
que branqueasen polos dous lados.

-”Nós, dentro da casa, tíñamos unha sala con dúas mesas. Na máis grande quedaban as mantas 
acabadas de bater e de secar ben preparadiñas para cando viñeran os seus donos; a outra mesa máis 
pequena era para apuntar o nome dos clientes e tomar nota das súas marcas e, loxicamente, dos que 
pagaban ou quedaban a deber”.

 O pagamento.- A diferencia do muíño, que se pagaba en especie –a maquía-, no batán o 
pagamento era con cartos. Lembra Estrella que nos tempos da súa avoa –a principios do séc. XX- 
cobrábase a vara a patacón (dez céntimos de peseta); despois subiuse a un real (25 céntimos de 
peseta) e, un pouco máis tarde, a dous reás. Polos anos trinta xa custaba unha peseta a vara e de ano 
en ano íase subindo un pouquiño máis, ata que se chegou a un peso (cinco pesetas).

   O tempo de abatanar.- No Mosquetín abatanábase de outubro a abril ou maio, conforme 
houbese auga no río. O abatanamento de inverno era de peor calidade, pois caíalle moito pelo ás 
mantas; na primavera o resultado era moito mellor, cun pelo que “parecía de fábrica”. 

 De verán non se abatanaba, pois a auga ía a menos e había que reservala para os muíños. 
Primeiro eran os muíños, que se cargaban de gran na moega e se deixaban apostos: en canto había 
algunha auga na gabada, poñíanse a traballar. Para o funcionamento dos batáns había que esperar 
a outubro, cando se volvían encher os ríos.

-”Cando por 1966 viñeron os da piscifactoría –remata Estrella- chegamos a un trato con eles; 
tanta gana tiñamos dunha pista de acceso desde a estrada xeral que lles cedemos os dereitos da 
auga a cambio de que nola fixeran. Unicamente no caso de sobrar auga moeríamos nos muíños 
ou bateríamos nos batáns. Pero os tempos xa cambiaran: os muíños inda os aproveitamos, pero os 
batáns xa poucas veces”.

O batán, un invento medieval

 Os gregos e os romanos xa batían ou pisaban os panos de la, pero descoñecían o sistema mecánico. 
En Roma o pano poñíase en maceración  en grandes cubas, nunha mestura de arxila especial para 
abatanar, potasa e ouriños humanos. Nesas cubas os operarios apisoaban o pano calzados cunhas 
zocas axeitadas, calcando ben os calcaños, durante horas ou incluso días. Era o chamado apisoamento 
‘a sangue’, o máis antigo que se coñece. 

 Na Idade Media é cando aparece o batán mecánico. Documéntase con seguridade entre os séculos 
XI e XII, en Francia e Alemaña. 
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 Os británicos D.K. Derry e T. I. William atoparon unha referencia documental do ano 1185 dun 
batán no Yorkshire e doutro de Cotswolds, que serían así os primeiros batáns mecánicos ingleses. 
A investigadora E.M. Carus-Wilson tamén coincide na data de 1185 para a primeira mención en 
Inglaterra dun ‘muíño foloeiro’, rexistrada en Newsham (Yorkshire). 

 Non obstante, en gran parte de Europa -sobre todo en Flandres, onde a industria dos panos 
adquirira gran perfección desde tempos moi antigos-, polo séc. XII aínda se continuaba co antigo 
procedemento romano de pisar as teas apiladas cos pés.   

 Para Caro Baroja o batán estaba en Europa en relación coa gran industria de panos, característica 
da Idade Media, que deu orixe a unha das loitas económicas máis fortes entre os países que a 
tiñan.

 Para Cortés Vázquez, lingüista e etnógrafo, o batán mecánico foi un invento medieval europeo 
que se difundiu moi rapidamente por todo o continente, mostrando unha perfecta identidade 
técnica desde a península Balcánica á Ibérica, e desde Escandinavia a Italia. Sexa como for, o enxeño 
mecánico parece que xa estaba completamente xeneralizado no séc. XVI no vello continente.

 A principios do séc. XVII, o batán describíase en tratados de mecánica, como o do italiano 
Vittorio Zonca, do ano 1607, que consideraba que os existentes en Padua eran moi antigos. O debuxo 
que Zonca fai do enxeño é dos máis antigos que se coñecen. 

 De finais do séc. XVI é a descrición do enxeñeiro español Juanelo Turriano, contemporáneo do rei 
Felipe II. Na Biblioteca Nacional de Madrid gárdase unha copia posterior da súa monumental obra, 
impresa no ano 1611. 

 Durante os séculos XVII, XVIII e XIX a industria artesanal do batán foi espallándose por toda 
Europa. O funcionamento do aparello era bastante coñecido: abonde con lembrar a familiaridade con 
que o trata Cervantes no capítulo XX do Quixote. 

 O extenso cuestionario do Catastro de Ensenada (ca. 1750) tiña unha pregunta específica nos 
chamados Interrogatorios para localizar a existencia destes enxeños; era a número 17: “Si hay 
algunas minas, salinas, molinos harineros ù de papel, batanes ù otros artefactos en el Termino...”

 No ano 1797 o ilustrado J. Lucas Labrada, na súa Descripción económica del Reyno de Galicia, 
censa un total de 166 batáns en Galicia; o economista considerábaos importantes industrias 
artesanais básicas para a elaboración dos panos. 

 Xa nos tempos actuais, desde mediados do séc. XX o oficio de bataneiro ou foloeiro entrou 
nunha decadencia irreversible que o levou á súa completa desaparición. Os vellos enxeños, espallados 
polas aldeas e caseríos illados, foron quedando no máis completo abandono. Só en moi contados 
casos conseguiron chegar algúns en funcionamento ós anos sesenta. Nalgunhas vilas especializadas 
na industria da la, desde hai tempo os artesanais batáns de madeira víronse substituídos por outros 
mecánicos (coma o do Batán-Museo de Val de San Lorenzo, cerca de Astorga).
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Os batáns na literatura 

 Sen lugar a dúbidas a obra literaria onde estes humildes aparellos cobran gran protagonismo é El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

 Trátase dunha aventura de medo que se relata no capítulo XX desta primeira parte da novela1, 
protagonizada por Don Quixote e Sancho e uns hoxe ilocalibles batáns manchegos2. É curioso que 
mentres os muíños de vento continúan sendo un símbolo para toda a rexión de La Mancha por obra 
e graza da súa «intervención» na novela, os batáns non tiveron un éxito comparable. E iso que a 
aventura dos batáns do Quixote monopoliza todo o capítulo XX e o principio do XXI.

 Tal aventura “jamás vista y oída que con más poco peligro fue acabada de famoso caballero en el 
mundo” transcorre máis ou menos deste xeito:

 Atopábanse os nosos protagonistas nun lugar solitario da súa comarca manchega. Bótaselles a 
noite encima e toman algo para cear e, faltándolles auga para beber, deciden buscar un sitio onde 

1 Publicada en 1605. Pasou o IV centenario desta obra (ano 2005) e a ningunha autoridade local, provincial ou autonómica se lle 
ocorreu aproveitar o enclave etnográfico do Mosquetín para axudar a comprender a aventura dos batáns cervantinos. 

2 Nun principio é de supoñer que así fosen, manchegos, pero cómpre advertir que non falta quen considera que Cervantes se 
inspirou máis na paisaxe e nas construcións etnográficas da Sanabria (Zamora) que nas de La Mancha.

66

Don Quixote e Sancho ante os batáns... do Mosquetín (debuxo XMLS).
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Acabamos de facer mención dun novelista actual que imaxinou a invención do batán 
mecánico; falemos agora doutro que os viu en funcionamento, pois na época en que viviu 
estaban en pleno auxe.

 Este novelista non é outro que Miguel de Cervantes Saavedra, quen, sen dúbida, tiña un 
bo coñecemento das características técnicas destes aparellos artesanais para mazar a la, e ben 
que aproveitou tal coñecemento para imaxinar unha das máis coñecidas da súa universal obra 
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, cuxa primeira parte apareceu publicada en 
1605. 

 Trátase dunha aventura de intriga, mesmo de medo, que se relata no capítulo XX desta 
primeira parte da novela, protagonizada por Don Quixote e Sancho Panza e uns hoxe 
ilocalibles batáns manchegos —ou quizais doutro lugar—, sen dúbida desaparecidos para 
sempre. É curioso que mentres os muíños de vento manchegos continúan sendo un símbolo 
desta comarca e rexión por obra e graza da súa “intervención” na novela, os batáns non 
tiveron nin moito menos un éxito semellante. Ninguén os inclúe, poñamos por caso, en 
ningunha ruta cervantina.

 Transcribiremos ó pé da letra algúns dos seus parágrafos máis significativos da aventura 
dos batáns do Quixote, que non só monopoliza todo o capítulo XX senón as dúas primeiras 
páxinas do XXI.

“CAPÍTULO XX

 DE LA JAMÁS VISTA NI OÍDA AVENTURA, QUE CON MÁS PELIGRO FUE ACABADA DE FAMOSO CABALLERO 

EN EL MUNDO, COMO LA QUE ACABÓ EL VALEROSO DON QUIJOTE DE LA MANCHA.
  No es posible, señor mío, sino que estas yerbas dan testimonio de que por aquí cerca debe 

de estar alguna fuente o arroyo que estas yerbas humedece, y así será bien que vamos un poco 
más adelante, que ya toparemos donde podremos mitigar esta terrible sed que nos fatiga, que 
sin duda causa mayor pena que el hambre”.

11. A aventura dos batáns no 
Quixote

Don Quixote e Sancho ante os batáns (debuxo de X. M.ª Lema)
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encontrala. A noite era moi escura; empezaron a camiñar por un prado ás tentas, pois a escuridade 
non lles deixaba ver nada.

“Mas no bien hubieron andado doscientos pasos, cuando les llegó a sus oídos un grande ruído de agua, 
como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, 
y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les aguó el 
contento del agua, especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que 
oyeron unos golpes a compás, con un cierto crujir de hierros y cadenas, que acompañados del furioso 
estruendo del agua pusieran pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote3. 

 A pesar de que don Quixote desexaba acometer de inmediato a aventura, Sancho, mediante 
argucias, consegue detelo ata o amencer. Ás primeiras luces, cabaleiro e escudeiro diríxense ó lugar 
onde se escoitaban os golpes; e atopan o seguinte:

 
“Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de 
entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aun no cesaba (...). Otros 
cien pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente 
la misma causa, sin que pudiese ser otra, de aquel horrísono y para ellos espantable ruido, que tan 
suspensos y medrosos toda la noche los había tenido. Y eran (si no lo has, ¡oh lector!, por pesadumbre 
y enojo) seis mazos de batán, que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban”.

 Parece que a visión dos seis mazos foi inmediata, sen necesidade de entraren nos edificios (“as 
casas mal feitas”) que lles daban acubillo. Isto indícanos que, ou ben o rústico edificio estaba parcial-
mente en ruínas -como era habitual mesmo nos tempos máis achegados a nós-, ou que os aparellos 
que tiñan diante dos ollos non estaban baixo teito, senón á intemperie, unicamente amparados por 
algunha parede lateral de cachotería irregular. 

 En canto recoñeceu os enxeños, don Quixote quedou apampado e burlado. Sancho non poderá 
conter a risa ó ver os rudos aparellos que tanto medo lles ocasionaran pola noite, e o seu amo, ó pen-
sar que se estaba burlando del, arrearalle un par de pancadas nas costas co lanzón. 

 Da felizmente incruenta aventura bataneira chama a atención, en primeiro lugar, a prontitude 
con que don Quixote identificou os aparellos, demostrando que –malia o seu empeño cerril en asegu-
rar que na vida os vira- coñecía á perfección qué eran e para qué servían. En segundo termo, cómpre 
salientar o feito de que esta foi unha das poucas veces en que o cabaleiro mantivo os pés na terra, pois 
non deixou voar a imaxinación convertendo os obxectos inanimados en imaxinarios seres animados, 
coma no caso dos muíños de vento transformados en xigantes ó principio do capítulo VIII. 

 O realismo da aventura dos batáns foi efémero, pois a mente de don Quixote axiña se afastou da 
realidade para volver deixar voar a súa imaxinación, pois transformará a bacía dun barbeiro que un 
home levaba na cabeza no helmo de ouro de Mambrino.

3 Seguimos a edición de A. Blecua e A. Pozo da Colección Austral, Ed. Espasa Calpe, Madrid, 1999.
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 Outra cousa que non deberamos pasar 
por alto é a importancia que sen dúbida 
Cervantes lle quixo dar ós batáns e, non 
obstante, popularmente tiveron máis éxito os 
muíños de vento. Comparemos: o novelista 
dedícalle á aventura dos muíños todo o máis 
páxina e media: simplemente o comezo do 
capítulo VIII (aproximadamente, unha sétima 
parte deste capítulo); en troques, á aventura 
dos batáns dedícalle case monograficamente 
todo o capítulo XX (unhas 12 páxinas) e o 
principio do XXI (case 2); en total: unhas 14 
páxinas. 

 Queda claro que o novelista atopara moito máis xogo nas características etnográficas dos 
aparellos de mazar as mantas e tecidos de la que nos mecanismos de moer o trigo. 

--- o ---
 Pero tamén algún escritor contemporáneo demostrou ser coñecedor das características dun 
enxeño que deixou de funcionar hai ben anos, e iso ten o seu mérito. Trátase do coñecido novelista 
inglés Ken follet, que na súa obra The pillars of the Earth (‘Os piares da Terra’, 1989), se atreve a 
imaxinar a invención do batán mecánico na Inglaterra medieval. 

 Corría o ano 1140, e unha das protagonistas da novela, unha moza emprendedora chamada 
Aliena, dedicada ó comercio da la na pequena cidade inglesa de Kingsbridge, sente a necesidade 
de buscar unha forma de bater os tecidos que saían dos seus teares manuais, para evitar un longo 
desprazamento á gran cidade de Winchester, onde había un gremio de pisoeiros profesionais. Un 
imaxinativo mozo de 19 anos, o seu namorado Jack Jackson, resolveralle o problema aproveitando 
a maquinaria dun muíño hidráulico. Así se relata na obra, no momento en que a protagonista ve 
funcionar por vez primeira o novo invento:

“Nun primeiro momento, o que viu [Aliena] deixouna confusa e asustada. Había unha ringleira de 
martelos suxeitos a unha trabe horizontal. Levantaban as súas cabezas, ó parecer polo propio impulso, 
semellantes a cabalos en busca do presebe. Despois, caían de novo, todos xuntos, petando de maneira 
simultánea cun ruído tremendo que case queda sen alento. Abraiada, botou un berro. Os martelos 
ergueron as súas cabezas, como se a escoitaran berrar, e logo petaron de novo. Estaban batendo 
certa cantidade de lenzo frouxo mergullada en unha ou dúas polgadas de auga contida nunha tina de 
madeira semellante á que utilizaban na construción para mesturar a argamasa. Entón decatouse de 
que os martelos estaban abatanando o tecido e deixou de estar asustada (…). Era exactamente o que 
Jack dixera durante aquela conversa. Un muíño podía abatanar lenzo”.

 Uns días despois, coa axuda dun carpinteiro, Jack fixo un mecanismo de abatanar, máis forte e 
resistente, para un vello muíño, e Aliena puido enfortir o seu lenzo. O folón estaba inventado.

60

Debuxo de F. Krüger do arcaico pisón de La Salina  
(Sanabria, Zamora), en 1925.  

Tamén sería estudado por L. Cortés en 1956. Deixouse arruinar.

O pisón de La Salina (Sanabria, Zamora) en 1925, hoxe 
desaparecido (debuxo de F. Krüger)
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O Mosquetín, un enclave ‘industrial’ do Antigo Réxime 
con máis de 250 anos de historia documentada
 Os batáns do Mosquetín contan cunha longa historia documentada, pois xa os atopamos citados 
a mediados do séc. XVIII no Catastro do Marqués de Ensenada. 

 O 20 de xaneiro de 1753 un  funcionario da monarquía española da época (reinaba Fernando VI) 
reunía en Cambeda os mordomos ou peritos de cinco parroquias da Terra de Soneira, entre elas a de 
Santa María de Salto, encargados de responder baixo xuramento ás corenta preguntas dun cuestionario 
denominado ‘Interrogatorio’. A pregunta 17 deste cuestionario interesábase pola existencia en cada 
unha das freguesías de minas, salinas, muíños de fariña ou de papel, batáns “ù otros Artefactos”; os 
delegados de Salto recoñecían que 

“en dho. Coto [de Señorás] hai dos batanes de bater buriel o lana del país, el uno llamado Mosquetín, 
sobre el rio de este nombre propio de Matheo de Lema, cuia utilidad le regulan en ciento cinquenta 
rrs. vellon y el otro sobre el mismo rio propio de Antonio de Romar, cuia utilidad le rregulan en ciento 
cinquenta rs. vellón”. 

 Dáse a circunstancia de que un dos mordomos peritos informantes de Salto era, precisamente, 
un dos propietarios da industria bataneira do Mosquetín: Matheo de Lema.
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 Cincuenta anos despois, o escritor ilustrado galego José Lucas Labrada, na súa obra Descripción 
económica del Reyno de Galicia (publicada en 1804), fala en dúas ocasións da existencia de tres 
batáns (e non dous) na xurisdición ou no Val de Vimianzo.

 Aínda que puidese haber algún máis no Val de Vimianzo, coidamos que estes tres batáns citados 
por Labrada son os actuais do Mosquetín. En base a isto concluímos que, no período comprendido 
entre 1753 e 1804, os bataneiros deste lugar de Salto construíron o terceiro dos aparellos.

Os batáns do Mosquetín nos últimos anos:  
a longa loita (de pedra) pola súa salvación

 Os do Mosquetín deberon ser dos derradeiros batáns tradicionais en funcionamento, de Galicia e 
poida que de toda España, pois aínda por 1966 atendían algún que outro encargo. 

 -Entre 1966 e 1970 instalouse neste lugar, augas abaixo e na mesma beira dereita do río, 
unha piscifactoría, que adquiriu os dereitos da auga da represa para fornecer os seus estanques. 
Construíronse entón dúas grandes canles de formigón armado sobre a gabada que levaba a auga ós 
batáns e muíños, canles que afean a paisaxe e rompen coa unidade do conxunto, pero conformémonos 

con que afortunadamente non danaron os edificios.

 -Verán de 1974: primeiro estudo sobre os batáns4, para o que se tomou información directa do 
vello bataneiro, Evaristo García Oróns. Daquela, dous dos aparellos estaban en bastante bo estado, 
mentres que o terceiro xa se atopaba bastante estragado. Como resultado deste primeiro estudo, 
en 1977 publicaríanse as primeiras informacións lingüístico-etnográficas sobre estes ancestrais 
aparellos5.

 A principios dos anos oitenta tanto os aparellos como os edificios estaban nun completo 
abandono: os tellados do edificio dos muíños afundido e o dos batáns con grandes buratos. Por estes 
anos Galicia vírase afectada polos restos dos ciclóns ‘Hortensia’ e ‘Klaus’, que danaran seriamente os 
edificios ameazando a súa ruína.

 -Finais de 1984: primeira restauración do edificio dos batáns. Tras as xestións de dous concelleiros 
vimianceses da Candidatura de Veciños, da asociación Vencello e dun dos autores desta obra, a 
Dirección Xeral do Patrimonio Artístico da Xunta de Galicia –da que era titular Raquel Casal- renova 
o tellado do edificio norte -o dos batáns e de tres muíños-, co que parte do conxunto puido salvarse 
momentaneamente. 

4 Contido no traballo Notas sobre el arte en Baio (Soneira) y sus entornos (tese de licenciatura inédita de X. Mª leMa, 1974). 
5 X. Mª leMa suárez (1977): “Notas de socioloxía e lingüística a propósito dos batáns do Mosquetín (A Coruña)”, Verba (Anuario 

Galego de Filoloxía) nº 4; foi este o primeiro traballo publicado sobre o enclave do Mosquetín. 
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 -1985-1986: primeira restauración dun dos aparellos. José García, un dos propietarios, e o 
carpinteiro Daniel da Carballa restauran fielmente o batán central, substituíndo peza a peza as partes 
apodrecidas e estragadas por outras novas, feitas artesanalmente. Os traballos realizáronse in situ, á 
vista dos moitos curiosos que acudían a velos, dando testemuño gráfico desta restauración etnográfica 
o vídeo  Os derradeiros batáns, da autoría de R. Pérez Rey e X.Mª Lema.

 -Decembro de 1987: a causa dunhas grandes inundacións as augas do río Grande cubriron 
totalmente os edificios do conxunto e prexudicaron os aparellos do interior: dos dous que quedaban, 
un foi movido polas augas e quedou practicamente destruído; o outro –o restaurado en 1986- 
mantívose en pé, pero sufríu danos no acoplamento das súas pezas e deixou de funcionar.

 -Febreiro de 1988: a prensa lamenta en titulares o novo abandono do enclave: “Los batanes do 
Mosquetín abandonados por los distintos organismos oficiales” (La Voz de Galicia [LVG] 25-2-1988). 

 -Setembro de 1991: representantes de asociacións culturais da Terra de Soneira envíanlle ó 
director xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia (Iago Seara) un informe do estado dos edificios e dos 
aparellos, solicitando a súa intervención con miras a unha definitiva restauración. Nun principio o 
director xeral respondeu con entusiasmo, facendo unha visita ós batáns e entrevistándose co alcalde 
de Vimianzo para formalizar un convenio O rexedor vimiancés (Alejandro Rodríguez) non amosou 
ningún interese por este convenio, chegando mesmo a desprezalo publicamente.

 -Decembro de 1991: a Dirección Xeral do Patrimonio encárgalle ó arquitecto Pedro de Llano, o 
proxecto de restauración do conxunto etnográfico do Mosquetín. 

 -28 decembro 1991: baixo o lema “Salvemos os batáns”, vinte e dúas asociacións culturais e 
veciñais da Terra de Soneira, coordinadas polo concelleiro vimiancés Ramón Gándara, dedican o 
Día dos Inocentes a limparen de silvas e maleza o contorno dos edificios dos batáns e muíños do 
Mosquetín, para que o arquitecto encargado da futura restauración puidese efectuar as medicións. 
Ademais da prensa escrita, tamén a TVG e a TVE-G se fixeran eco desta iniciativa. 

 -Xaneiro 1992: o escritor Manuel Rivas, veciño de Vimianzo, dedícalle un artigo especial a esta 
exemplar campaña das asociacións culturais soneiráns: ‘S.O.S. (Salvemos o que se salvou)’ [LVG, 
19-1-1992].

 -Decembro 1992: entrégase nas oficinas da Dirección Xeral de Patrimonio o proxecto P. de Llano 
de restauración dos batáns. A súa execución requería soamente un investimento de 10 millóns de 
pesetas (uns 60.240 euros). Neste proxecto a actuación fundamental estaba no edificio norte, o dos 
batáns, pois nel estaba previsto crear o Museo do Batán. 

 -24 febreiro 1993: as asociacións veciñais soneiráns e algúns particulares remiten novos escritos 
á Dirección Xeral do Patrimonio para que se axilizasen os trámites e se puidese levar a cabo o proxecto 
do ecomuseo. De súpeto, o interese do director xeral  desapareceu como por encanto, pois o silencio 
administrativo foi a única resposta, de tal xeito que o proxecto P. de Llano quedou perdido nos 
caixóns.
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Os enxeños e as súas partes

O carpinteiro Daniel da Carballa e o bataneiro José García en diversos momentos da reconstrución: colocando as pezas do novo 
rodicio; o novo eixe; introducindo as almancas e manlles na mesa do batán; almancas e manlles na pía; preparando a engrenaxe. 
(fotogramas do vídeo Os derradeiros batáns, de RPR e XMLS).

Reconstrución do batán central (1986)

187

O carpinteiro Daniel da Carballa e o bataneiro José García reconstruíndo o batán central do Mosquetín en 1986 (fotogramas 
d’Os derradeiros batáns, 1989, de R. Pérez Rey e X. M.ª Lema)
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188

Retirando a pá da canle para que entre a auga. En funcionamento coas mantas na pía.  As levadoras levantando as manlles. 
Carpinteiro e bataneiro fachendosos da obra realizada (fotogramas d’Os derradeiros batáns, de RPR e XMLS).

Reconstrución do batán central (1986) O abatanamento
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Reconstrución do batán central (1986) O abatanamento

188

En 1986, tras a reconstrución, volveu funcionar o batán central (fotogramas d’Os derradeiros batáns, 1989, de R. Pérez Rey 
e X. M.ª Lema)
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 -20 xaneiro 1994: como tras as eleccións autonómicas de 1993 fora nomeado un novo director 
xeral (Ángel Sicart), as asociacións soneiráns repiten todo o proceso burocrático e remítenlle novos 
escritos poñéndoo en antecedentes e solicitánlle a execución do proxecto do Museo do Batán do 
Mosquetín.

 -14 febreiro 1994: a Dirección Xeral responde dicindo que para acometer as obras do ecomuseo 
habería que elaborar un convenio, ben entre a Consellería e os donos, ben co Concello de Vimianzo. 
Nin Xunta nin Concello moveron un dedo. Mentres tanto, os edificios do Mosquetín volvéronse 
encher de silvas e os aparellos do seu interior fóronse estragando cada vez máis.

 -1996: ó abeiro da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, 22 colectivos veciñais da Terra de 
Soneira elevan á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia a Proposta de declaración de Ben de 
Interese Cultural [BIC] do conxunto etnográfico dos batáns e muíños do Mosquetín (data de entrada 
no rexistro, 16-1-1996). 

 -Xaneiro de 1997: a Dirección Xeral de Patrimonio solicita de catro prestixiosos organismos 
oficiais galegos (o Consello da Cultura Galega, o Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos, a 
Real Academia de Belas Artes e a Delegación de Cultura da provincia da Coruña) os preceptivos 
informes técnicos para declarar ou non BIC o enclave do Mosquetín.

 -Xuño de 1997: os catro organismos consultados, sen excepción, deron á Dirección Xeral do 
Patrimonio uns informes óptimos sobre a singularidade do conxunto do Mosquetín, e aprobaron 
a incoación de expediente para declarar este enclave BIC con categoría de ‘Lugar de Interese 
Etnográfico’, por considerar que:

“estes batáns e muíños son uns dos poucos conxuntos que se conservan en Galicia que aínda atesouran 
parte das súas estructuras internas e, polo tanto, poden recuperarse e servir de testemuño vivo do pasado 
do noso pobo, como elemento vital no sistema tradicional da producción artesanal de manufacturas 
da la e de curtidos”.  

 Houbo, polo tanto, unha total unanimidade: uns e outros instaban á Dirección do Patrimonio a 
que interviñese, como órgano facultado pola Lei 8/1995, facilitando as medidas para levar a cabo un 
proxecto de rehabilitación e museográfico, que sen dúbida daría un bo impulso á potenciación do 
turismo de toda a Costa da Morte.

  -Xullo de 1997: en contra do que se esperaba, a Dirección Xeral resolve non declarar BIC o 
conxunto etnográfico do Mosquetín. A noticia caeu como un xerro de auga fría entre as entidades 
soneiráns. Para maior escarnio, casualmente saíu na prensa ó lado doutra pola que a mesma Dirección 
do Patrimonio aprobaba subvencións multimillonarias para a mellora do patrimonio histórico da 
Igrexa (El Correo Gallego, 9-7-1997). O berro foi unánime: “patrimonio pobre, Patrimonio Rico”; un 
con minúsculas –o etnográfico- e o outro con maiúsculas –o eclesiástico-. 
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que aínda atesouran parte das súas estruturas internas e, polo tanto, poden recuperarse 
e servir de testemuño vivo do pasado do noso pobo, como elemento vital no sistema 
tradicional da produción artesanal de manufacturas da la e de curtidos”.  Tamén se facía 
referencia, nalgún dos informes, ó destacado papel histórico do lugar e ó feito de estar 
incluído no Inventario e Catalogación do Patrimonio da Costa da Morte (fi cha 84). 
Houbo unha completa unanimidade: uns e outros instaban á Dirección do Patrimonio a 
que interviñese, como órgano facultado pola Lei 8/1995, facilitando as medidas para levar 
a cabo un proxecto de rehabilitación e museográfi co, que sen dúbida daría un bo impulso 
á potenciación do turismo de toda a Costa da Morte.

  Non obstante, contra o que se esperaba, a Dirección Xeral resolve non declarar Ben 
de Interese Cultural o conxunto etnográfi co do Mosquetín. Casualmente, a noticia sae 
na prensa ó lado doutra pola que se aprobaban subvencións ofi ciais cenmillonarias para 
a mellora do patrimonio histórico da Igrexa e a catalogación dos seus bens culturais 
(El Correo Gallego, 9-7-1997; p. 20). A comparanza saltaba á vista: “Patrimonio Rico, 
patrimonio pobre”.

 En fi n, que de nada serviron as solicitudes unánimes de máis de vinte asociacións 
culturais e veciñais, nin os informes favorables dos organismos consultados. En resposta 
ás explicacións solicitadas por unha das asociacións, o Director Xeral do Patrimonio 
xustifi caba o ditame negativo (carta do 24-6-1997), en base a que a proposta enviada o 16-
1-1996, non contiña “referencias ó posible interese dos particulares propietarios de ditos 

A actividade reivindicativa das asociacións soneiráns 
polos batáns non se viu correspondida pola Adminis-
tración. Resolución da Dirección xeral do Patrimonio 
Cultural de NON declarar Ben de Interese Cultural 
este singular conxunto (1997).

As autoridades municipais e autonómicas opuxéronse teimosamente durante anos á salvación do 
conxunto etnográfico do Mosquetín, reclamada polas asociacións soneirás.
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 A situación non deixaba de ser mesmo kafkiana: uns particulares pelexando durante dúas dé-
cadas pola salvación dun ben patrimonial mentres que o máximo organismo oficial que hipotetica-
mente debera velar ó máximo polo Patrimonio galego, a Dirección Xeral de Patrimonio, parecía estar 
empeñado en facelo desaparecer. 

 -Xullo de 1997: cando todo parecía perdido, o director do departamento de Xestión Cultural da 
Deputación da Coruña, Felipe-Senén López, comunica a tres membros das asociacións soneiráns a 
intención da Presidencia do organismo provincial –A. César Lendoiro era o seu titular- de adquirir o 
enclave etnográfico, e solicítalles que xestionen cos propietarios a súa venda. 

 Entre agosto e setembro deste ano, estes tres membros –o concelleiro Ramón Gándara e os au-
tores desta publicación- realizan a intermediación solicitada e non se tardou en chegar a un acordo 
económico cos donos. Desta maneira tan lóxica e sinxela o conxunto do Mosquetín pasou a ser pro-
piedade da Deputación da Coruña e puido ser salvado da súa irremisible ruína. 

 -”Pois non era tan difícil”, era o título dun clarificador artigo publicado por X. M.ª Lema en LVG 
(29-11-1997) no que se relataban estas últimas peripecias. Despois de tantos anos de loita inútil para 
mover a sensibilidade dos sucesivos directores xerais do Patrimonio, unha solución tan doada nun 
abrir e cerrar de ollos: só facía falla vontade de facelo, como se fixo desde a Deputación coruñesa. Os 
xestores autonómicos do Patrimonio, para a súa vergonza, non quixeron ou non souberon. 

 -”Una salvación que tardó diez años” (LVG, 23-10-1997): evocador titular da prensa cando ofi-
cialmente se deu a noticia da adquisición do conxunto etnográfico do Mosquetín por parte da Depu-
tación da Coruña. En realidade, a loita fora máis longa, pero o titular era ben expresivo. Persoas da 

182

Os tres aparellos de abatanar do Mosquetín, no interior do edificio (foto XMLS).

Os enxeños Os enxeños e as súas partes

182

Vista xeral dos batáns do Mosquetín (foto XMLS)
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O edificio dos batáns e dos muíños de arriba, desde o leste (foto XMLS)

194

Os tres aparellos acabados de restaurar, no ano 2002 (foto XMLS).

A última reconstrución Outros batáns galegos

194

Entrada ó conxunto etnográfico: á esquerda o edificio dos batáns e muíños de arriba; á dereita o dos muíños de abaixo (Foto 
XMLS).

Entrada ó conxunto etnográfico (foto XMLS)
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cultura de diversas ideoloxías enviaron escritos de felicitación ó presidente da Deputación pola súa 
decidida actuación. Esta inesperada intervención desde a Deputación coruñesa obrou o milagre, de 
aí que os membros das asociacións soneirás celebrasen o resultado dicindo que foran “de derrota en 
derrota deica a vitoria final”, grazas á súa perseveranza. 

 -Novembro de 1997: acométese a 1ª fase da restauración, que consistiu na limpeza das silvas e 
demais maleza, acompañada dunha esmouca selectiva das árbores do contorno. Como remate, fíxose 
unha intervención no edificio norte (o que xa se teitara en 1986), que se centrou no retellado e na 
recuperación do entramado do teito; reforzouse con pedras a parte baixa do muro norte para evitar 
que seguise pandeando e contratouse un carpinteiro para facer dúas portas novas.

 -Verán de 1998: aproveitando a estiaxe acometeuse a 2ª fase, que consistiu na limpeza 
e consolidación das beiras do río para impedir que a auga asulagase a zona verde e os propios 
edificios durante as enchentes invernais. Ergueuse un alto valo de contención na beira dereita do 
río e limpáronse as canles de abastecemento e de desaugue. Reconstruíuse na súa totalidade o 
edificio sur (no que se acubillaban catro muíños), ó que se lle puxo unha cuberta nova, a tellavá, 
respectándose así as formas construtivas tradicionais. Tamén se restaurou o mecanismo dun dos 
muíños do edificio sur, que xa puido quedar en funcionamento, e tamén o batán central –o que xa 
fora restaurado en 1986-, do que se encargou en marzo de 1999 Rupert Kolb, carpinteiro alemán 
afincado na comarca.

 -31 marzo 1999: o presidente da Deputación da Coruña ven ó Mosquetín inaugurar estas 
primeiras obras, coas que se daba remate ás dúas primeiras fases. Quedaba pendente o gran proxecto 
do futuro: a fase de musealización.

 -Mediados de 1999: o técnico cultural Francisco Doval entrega nas oficinas da Deputación 
o Proxecto para a musealización dos batáns e muíños de Mosquetín (Salto, Vimianzo) que lle fora 
encargado. Na súa introdución xa se deixaba clara a súa finalidade: a de crear neste lugar un ecomuseo 
que “reproduza con fidelidade as características dos trebellos, o entorno no que se desenvolveu a súa 
actividade e a vida cotiá da xente que neles traballaba así como a da que os utilizaba”. Co cambio de 
titular na presidencia na Deputación este proxecto de musealización quedou no esquecemento. 

 -Marzo de 2002: cun novo presidente na Deputación (Torres Colomer) acométese a conclusión das 
obras de restauración, baixo a dirección do arquitecto Fernández Madrid. Unha das iniciativas desta 
fase foi a de eliminar o hermético teito de cemento do edificio norte –o da restauración de 1986- para 
volver ó tellado a tellavá, coa inclución de dúas claraboias para facilitar a iluminación interior. 

 Neste tramo final o carpinteiro Martín Senande, de Canduas (Cabana), acometerá a reconstrución 
dos tres batáns, tomando como modelo o que se atopaba en mellor estado, o central, que xa tivera dúas 
rehabilitacións nos últimos anos (en 1986 e 1999). Tras a última reparación o aparello volvera quedar 
estragado por unha das frecuentes enchentes.

 A finais de setembro de 2002 os tres batáns do Mosquetín estaban colocados nos seus respectivos 
lugares preparados para volveren funcionar. Así mesmo, o carpinteiro realizara tamén as moegas e os 
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rodicios de todos os muíños, e tiña a encarga de facer para o ano seguinte unha pasarela de madeira 
sobre o río aproveitando os machóns ou cortaaugas de cemento existentes no leito. Tal pontella aínda 
segue sen facerse na actualidade.

 Outubro de 2004: arqueólogos, etnógrafos e promotores de iniciativas turísticas participantes 
da XI edición do ‘Simposio Internacional de Molinologia’ de Lisboa efectuaron unha visita especial ó 
Mosquetín e valoraron moi positivamente a conservación dos vellos aparellos hidráulicos deste lugar. 
Salientaron que só quedaban exemplares en tan bo estado na illa de Creta (Grecia), Noruega e Romanía 
(LVG, 2-10-2004, p. 14). Non sabemos se os asistentes a este Simposio estaban informados de que 
estes aparellos tan singulares se salvaron grazas ó empeño duns particulares, que tiveron que vencer o 
desinterese e a desidia dos organismos oficiais encargados de velaren polo Patrimonio. 

 -1 de agosto de 2005: a Deputación da Coruña –presidida desde o 2003 por S. Fernández Moreda- 
cédelle a xestión do conxunto etnográfico do Mosquetín a unha asociación comarcal. No solemne acto 
de entrega, os intervintes non tiveron nin o máis mínimo recordo nin recoñecemento polas asociacións 
soneirás que, loitando con perseverancia por este conxunto etnográfico durante dúas décadas, lograran 
salvalo do abandono ó que os condenara a Cultura oficial.

O longo edificio dos muíños de arriba e dos batáns (zona sur) [foto XMLS]
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ePílogo

 Chegados case ó final do periplo, malia que ó noso xuízo as cousas non están como sería 
de esperar, satisface comprobar que o esforzo de particulares e colectivos da Terra de Soneira 
polo conxunto etnográfico do Mosquetín non quedou en saco roto, polo menos para os mellores 
especialistas na materia. Deste xeito, na obra de recente publicación As construccións da arquitectura 
popular. Patrimonio Etnográfico de Galicia (2003) de M. CaaMaño suárez, o apartado correspondente 
ós batáns céntrase case exclusivamente nos do Mosquetín, salientándose ademais o esforzo colectivo 
que supuxo a súa conservación e restauración:

“O vigoroso esforzo reivindicativo de varias asociacións da Terra de Soneira, en boa parte dinamizadas e 
lideradas por Xosé Mª Lema, fillo destas terras, logrou logo de anos de vixilias esforzadas e de obter máis 
que silencios administrativos, ver satisfeita a reivindicación que durou anos. A Deputación da Coruña, no 
seu programa de Recuperación da Arquitectura popular, propúxose acomete-las obras e programacións 
necesarias para darlle vida de novo, anque con outros fins. Hoxe está case logrado ese desexo anceiado 
por moitos” (CaaMaño; 2003: 484).

 As asociacións soneiráns e os autores desta breve publicación agradecemos moito estas 
reconfortantes palabras de recoñecemento por parte dunha das máximas figuras da etnografía galega 
actual. Tan só por elas xa pagou a pena todo o esgrevio e pouco reconfortante camiño andado, inzado 
de silencios e mesmo de desprezos.
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Postdata

 -17 de xuño de 2007: O Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte presenta no 
Mosquetín o libro O conxunto etnográfico dos batáns e muíños do Mosquetín, na Terra de Soneira. 
Nesta presentación denunciouse o lamentable estado dos aparellos de abatanar, posto que xa non 
había ningún que funcionase (deixáranse perder pezas e outras xa estaban apodrecidas). 

 - Abril de 2008: tales críticas parece que foron efectivas, pois por estas datas estábanse arranxando 
dous dos batáns para poñelos en funcionamento. É de esperar que os responsables de coidalos o 
fagan de maneira permanente e non haxa que agardar polos arranxos tanto tempo.

 -18 de abril de 2008: o Seminario de Estudos Comarcais presenta na parroquia de Salto, o 
deuvedé titulado Os batáns do Mosquetín, un conxunto etnográfico singular, con guión e dirección 
de Xosé M.ª Lema, e con versións subtituladas en castelán, italiano, francés e inglés. Presidiu o acto 
o vicepresidente da deputación da Coruña, Pablo Villamar, que loou o labor das asociacións soneirás 
polo conxunto etnográfico (a primeira autoridade politica que o fixo).

 - Xuño de 2008: colócanse paneis explicativos do funcionamento dos aparellos no edificio dos 
batáns; os seus autores evitan ter que citar as publicacións de onde tomaron os datos.

Vista do conxunto etnográfico do Mosquetín desde a banda esquerda do río (foto XMLS)
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OutrOs Batáns

 En Galicia. Como reliquia do pasado que son, non quedan batáns en funcionamento na nosa 
Terra. Podemos localizar o lugar onde estiveron algúns dos 166 citados por Lucas Labrada a finais do 
séc. XVIII maiormente pola toponimia (aldeas e ríos chamados O Batán, O Folón, O Pisón, etc.), pero 
chegados ó sitio o máis seguro é que atopemos tan só as ruínas do edificio que os acubillou.

 Tanto os edificios como os enxeños quedaron abandonados hai máis de 50 anos ó non haber 
quen mirase por eles. En páxinas anteriores vimos o difícil que resultou conservar os do Mosquetín e 
a reconstrución dos seus aparellos. Son dos poucos que subsisten en Galicia, pois tan só coñecemos 
dous ou tres casos máis. Son estes:

 Os batáns de Oa (Xavestre-Trazo). Situados no río Chonia, afluente do Tambre pola dereita, no 
seu curso medio. Reconstruíronse dous dos tres aparellos que alí había (os da Casa de Neiro), grazas 
a unha subvención do Ministerio de Cultura en 1989. Deste conxunto hai un excelente traballo de fin 
de carreira na E.U.A.T. da Universidade da Coruña, da autoría de Luís Villar Folla-Cisneros (1994). Son 
da mesma tipoloxía cós do Mosquetín, coincidindo tamén os nomes das pezas.

 O batán de Batán (Mezonzo, Vilasantar). Situado no río Gándara, afluente do Tambre no seu 
curso alto. Distínguese dos do Mosquetín e dos de Oa polas súas proporcións xigantescas e por levar 
o rodicio no exterior do edificio. Pertence a un particular -José Mahía, de familia bataneira- e recons-
truíuse grazas ó recordado Plan 2000 de 
Recuperación da Arquitectura Popular da 
Deputación da Coruña, pois en 1999 esta-
ba na máis completa ruína. O carpinteiro 
que realizou o traballo foi o cabanés Mar-
tín Senande, o mesmo que fixo a recons-
trución final dos aparellos do Mosquetín. 
Foi estudado por E. López Becerra en 1998 
para un proxecto-memoria fin de carreira 
para a Escola Politécnica de Lugo.

 A maqueta do batán da Casa do 
Rego (Servia, Lousame). Ocupados 
como estabamos no estudo dos batáns 
galegos, tivemos noticia da existencia 
duns aparellos en Servia (Lousame), e en 
febreiro de 1999 achegámonos a esta al-
dea da comarca de Noia. 

 Pero non só había tempo que deixa-
ran de funcionar (por volta de 1960) se-
nón que nin sequera existían xa. Foran 

113

 Con respecto ós do Mosquetín, reparemos, en primeiro lugar, na case absoluta 
coincidencia no nome das diversas pezas. No tocante ás diferenzas, estes do río Chonia 
son de menor tamaño e  máis rústicos (son máis estreitos e altos; as manlles son de forma 
cilíndrica: simples troncos de árbores; os xugos moi voluminosos); o que si é meirande é 
a circunferencia do rodicio (2 metros de diámetro). O batán de Tarrío aínda era de maior 
rusticidade e primitivismo cós outros dous; a roda non era totalmente circular, senón máis 
ben ovada, e a pía máis grande. Outra diferenza notable está na canle que levaba a auga ó 
rodicio, que era de madeira (no Mosquetín, de lousas de pedra) e disponse en posición case 
vertical.

 No tocante ó edificio, o tellado é aquí a unha soa vertente, presentando a particularidade 
de que nunha parte estaba tellado e noutra non, que quedaba ó descuberto (polo zona 
norte): así facilitábase a entrada de luz, non habendo problema de que se mollase o aparello 
pola chuvia, dado que a madeira xa estaba preparada para a humidade.

 Durante anos, a Asociación Cultural Obradoiro da Historia da comarca de Ordes loitou 
pola restauración e conservación deste conxunto etnográfico do río Chonia. A Deputación 
da Coruña outorgoulle unha subvención de case 60.000 euros para a recuperación dos 
aparellos, atendendo á solicitude da Corporación municipal de Trazo. No ano 2004 un 
grupo político deste concello reclamaba o amaño dos camiños de acceso ó conxunto e que 
se lle puxese tellado a un dos edificios.

O batán de Neiro (Oa-Xavestre, Trazo),  
segundo L. Villar Folla-Cisneros (1994).

O batán de Neiro (Xavestre), en 1995 (foto XMLS).O batán de Oa-Xavestre, Trazo (debuxo de L. Villar Folla-Cisneros, 1994)
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dous, e pertenceran a José Ramón Ces Ces, patrucio da Casa do Rego, que se preocupara de recoller 
as pezas dun dos aparellos e durante moito tempo as tivo gardadas, ata que, por estorbaren no cu-
rral, acabaron por botarse ó lume.

 Pero antes diso, o vello bataneiro, intuíndo que en canto el morrese non ía quedar ninguén 
capaz de volver construír o vello aparello de bater as mantas, decidiu facer el mesmo un batán a 
escala con todas as súas pezas. Non conforme con iso, preocupouse por escribir do seu puño e letra, 
en tres folios de caderno, a enumeración de tales pezas cos seus correspondentes nomes, así como 
unha descrición dos traballos da la e do liño na súa comarca. 

 O vello artesán finara contra 1985, pero a súa familia conservou durante anos o seu senlleiro 
legado: as pezas do seu batán-maqueta feita a unha escala do catro por cento –que desmontadas 
pesan 130 kg- gardáronse no celeiro do hórreo da eira da casa. 

 En 1999 a familia doou a maqueta para o ecomuseo do Mosquetín, pero ata o momento os seus 
xestores non amosaron o máis mínimo interese en buscarlle un lugar digno.

 O batán da Finca Galea (Alfoz, comarca do Valadouro). Neste coñecido enclave de turismo 
rural tamén hai un batán que se pon en funcionamento para os visitantes. O seu propietario 
informounos de que en realidade é unha copia do existente no conxunto etnográfico dos Teixois 
(Taramundi), pois mesmo os planos procedían de alí.

 En asturias. Está en funcionamento o dos Teixois (Taramundi, no occidente asturiano); parece 
ser que foi o último dos aparellos etnográficos reconstruídos deste famoso enclave (en 1992). Hai 

batáns no Principado, estudados por G. Morís, J.M. Feito 
e, actualmente, por C. Varela Aenlle.

 En cantabria. Tiñamos noticia da existencia de dous 
batáns –aquí denominados pisas- en funcionamento 
no Val de Liébana: un en Aniezo (Cabezón de Liébana) 
e o outro en Ledantes (Vega de Liébana). Tivemos 
oportunidade de visitar o segundo no ano 2000 e xa 
estaba en ruínas ó falecer o seu pisoeiro.

 En castEla-lEón. Na comarca de Sanabria (Zamora) 
funcionou durante anos o que quizais foi o batán máis 
famoso da historia: o pisón de La Salina, nas marxes do 
río Tera (Galende, Trefacio), o primeiro aparello descrito 
de toda a península Ibérica, pois ocupárase del o filólogo 
alemán Fritz Krüger entre 1920 e 1925 na monumental 
obra que lle dedicou á cultura seabresa. Anos despois, 
contra 1956, volveu ser estudado por L. Cortés Vázquez. 
No ano 2000 visitamos este histórico aparello e, 
lamentablemente, comprobamos que xa non existía, 

196

Arriba: Josefa Lorenzo xunto á maqueta-batán do seu defunto marido José Ces (5-8-1999) [foto XMLS].
Abaixo: As pezas da maqueta-batán de Servia na actualidade (2006) [foto XMLS].

Outros batáns galegos Outros batáns galegos

196

A curiosa maqueta do batán de Servia (Lousame) de 
José Ces (foto XMLS)
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pois deixárase arruinar; só puidemos ver algunhas das súas pezas, que aínda se gardaban nunha das 
casas da aldea.

 O filólogo e etnógrafo español Luis Cortés Vázquez tamén estudara polos anos cincuenta e 
sesenta do séc. XX os batáns da comarca de Sayago (Zamora), os de Lumbrales (Salamanca) e o de La 
Horcajada (Ávila). Polos anos setenta el mesmo constatou con mágoa a desaparición de todos eles, 
algúns baixo as augas dos encoros construídos no leito dos ríos afluentes do Douro.

 No Batán-Museo de Val de San Lorenzo –vila da Maragatería (León) dedicada á industria da 
la- funciona desde 1953 un batán mecánico, movido por electricidade. Con anterioridade houbo 
pisóns tradicionais de madeira, do que só se conservan uns anacos orixinais. Recomendamos unha 
visita a este lugar, en especial a certas autoridades e xestores do Patrimonio, para que comproben o 
ben que se poden aproveitar para o turismo estes enxeños.

 En PortuGal. Os prestixiosos etnógrafos portugueses E. Veiga de Oliveira e F. Galhano publicaron, 
por primeira vez en 1960, un excelente estudo dos pisões portugueses que puideron localizar6. 
Estudaron arredor de quince aparellos ó longo de todo o territorio luso: doce de pancada horizontal 
–petos das manlles en sentido horizontal, como todos os que vimos ata agora- e tres de pancada 
vertical –petos das manlles en sentido vertical-. Seis ou sete dos do seu estudo estaban situados 
na rexión norte (Entre Douro e Minho e Tras-Os-Montes e Alto Douro); cinco na zona central 
(Douro Litoral, Beira Alta e Beira Litoral) e soamente un na meridional (na Serra de Monchique, no 
Algarve).

 Polo ano 2000 escribimos cartas a todos os concellos portugueses onde estaban situados 
estes aparellos para preguntar polo seu estado. En case todos os casos respondéusenos con suma 
amabilidade facilitándonos a información correspondente, e iso que para achegarse ós lugares onde 
estaban situados os enxeños era de obriga aventurarse por sitios de difícil orografía. 

 Malia os traballos verdadeiramente exemplares e do alto prestixio destes dous investigadores 
lusos –e de que o respecto polo patrimonio etnográfico das cámaras municipais do país veciño é, con 
moito, superior ó dos concellos galegos-, desafortunadamente temos que constatar a perda da maior 
parte destes conxuntos etnográficos. Na súa maior parte, tamén deixaron perder os seus pisões case 
todos os concellos portugueses que os posuían, con algunha que outra honrosa excepción.

 Non obstante, estraña que Veiga e Galhano non fixeran mención do pisão da aldea trasmontana 
de Paredes do Rio (Montalegre, Vila Real), case fronteiriza coas terras ourensás da Limia. Atópase 
dentro dun único edificio que tamén acubillaba un muíño de auga, un xerador eléctrico de 110 v e 
unha serra mecánica. Trátase do chamado Ecomuseu do Barroso, restaurado polo Parque Nacional 
da Peneda-Gerês contra 1988 (a Administración portuguesa parece amosar maior sensibilidade 
cá galega no tratamento dos bens etnográficos). Tamén recomendamos unha visita especial a este 
complexo.

6 Trátase do estudo “Tecnologia tradicional. Pisões portugueses”, na revista Trabalhos de Antropologia e Etnologia; Porto (1960). 
Reeditaríase en 1977 polo Instituto Nacional de Investigação Científica-Centro de Estudos de Etnologia de Lisboa.
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O río Grande ou río do Porto ó seu paso polo Mosquetín (foto XMLS)

O conxunto etnográfico do Mosquetín durante as inundacións do ano 2001 (foto XMLS)

192

Grazas ás oportunas reconstrucións, os edificios puideron resistir as grandes inundacións dos anos 1999 e 2001 (fotos XMLS).

A última reconstrución A última reconstrución

192
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202

Estado ruinoso dos muíños de 
abaixo do Mosquetín en 1986 
(fotograma d’Os derradeiros 
batáns, de RPR e XMLS).

Os muíños do Mosquetín Os muíños do Mosquetín

202

Os muíñOs dO mOsquetín

 No Mosquetín houbo un total de sete muíños. 

 Tres deles no mesmo edificio que presta acubillo ós batáns (edificio norte) e os outros no que 
denominamos edificio sur, aínda que en realidade parecen edificios independentes coas paredes 
adosadas. 

 No edificio norte había dous muíños negreiros (para moer o millo) e un albeiro (para o trigo). 

 No edificio sur había outros dous muíños negreiros, que eran os que estaban situados na parte 
leste; no departamento central funcionaba un muíño do relón do trigo, que remoía o relón do trigo 
(que se barutaba e levábase ó muíño); no departamento do oeste había outro muíño albeiro.

 Segundo o Interrogatorio do Catastro de Ensenada (1753), dos seis muíños que había no couto 
de Señorás, cinco estaban no Mosquetín: 
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“hai seis ruedas de Molinos Arineros, y de piedras negras, y son uno llamado Mosquitín propio de Matheo 
de Lema y consortes, cuia utilidad lerregulan en trescientos setenta rrs. vellon anualmente, por moler 
solamente seis meses de el año, otro propio del expresado Matheo de Lema de dos ruedas sobre el Rio 
Mosquitin con el que muele seis meses al año ala Maquila y su utilidad rregularon en noventa y seis Rs. 
vellón” (Catastro de Ensenada; 1753: Interrogatorio..., fol. 13, rº)

 Da sona da industria muiñeira do Mosquetín por gran parte da Terra de Soneira daba boa proba 
o crego liberal D. Juan Antonio Posse, natural de Soesto (Laxe), cando evocaba nas súas Memorias 
–redactadas contra 1834- a súa infancia:

“Doce años antes [é dicir, en 1778, cando o protagonista soamente tiña 12 anos] tenía andado aquellos 
caminos muchas veces, o para el Mosquetín, con foles de pan al molino, o en el carro a buscar leña a la 
Lagoa” (Posse; 1984: 32).

 A parroquia de Soesto tamén contaba con varios muíños nun regacho que a atravesa; pero 
semella que os veciños máis podentes preferían andar os seis quilómetros de distancia co Mosquetín 
para servirse da súa industria muiñeira. Aínda hoxe lembran os veciños do Mosquetín como da vila de 
Laxe e da súa redonda viñan moitos dos seus mellores seareiros.

204

Interior dos muíños de arriba en 1991 (foto XMLS).

Cribos, peneiras e ferrados usados nos muíños do Mosquetín (foto XMLS).

Un muíño de auga en activo en Berdeogas (Dumbría) [foto XMLS].

Os muíños do Mosquetín

204

Cribos, peneiras e ferrados dos muíños do Mosquetín (foto XMLS)



BREVE GUÍA BAtáns E mUÍños do mosqUEtÍn (VimiAnzo)

45

Os muíños de abaixo do Mosquetín. Exterior (foto XMLS)

Os muíños de arriba do Mosquetín. Interior (foto XMLS)
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SINOPSE
Que era un batán e para qué servía; o seu 
funcionamento, os nomes das súas pezas. 
Os labores de abatanamento. O batán na 
Historia: a súa invención na Idade Media 
(segundo o novelista Ken Follet) e a aven-
tura dos batáns no Quixote de Cervantes. 
A historia particular dos batáns e muíños 
do Mosquetín, desde o século XVIII. Re-
cuperación dun documento audiovisual de 
1986, coa gravación da reconstrución paso 
a paso do batán central. 
¡Salvemos os batáns! A loita dos colectivos 
culturais e veciñais da Terra de Soneira para 
salvar este conxunto etnográfico do aban-
dono, fronte á incomprensión dos organis-
mos oficiais.
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DA COSTA DA MORTE

Os batáns do Mosquetín,
un conxunto etnográfico singular

Con subtítulos en:

• Español  
• Italiano  
• Français 
• English

O caso dos batáns do Mosquetín, unha industria de artesanía popular, á beira do río  
Grande, pode chegar a ser o gran símbolo, o punto de referencia positiva que tanto ne-
cesita este fermosísimo país da Costa da Morte para comprender que no seu patrimonio 
natural e histórico ten unha das garantías de vida para os seus fillos. 

(MANUEL RIVAS, Premio Nacional de Narrativa, 19-01-1992)

O vigoroso esforzo reivindicativo de varias asociacións da Terra de Soneira logrou, logo de 
anos de vixilias esforzadas e de non obter máis que silencios administrativos, ver satisfeita 
esa reivindicación de recuperación dos batáns do Mosquetín que durou anos.

(MANUEL CAAMAÑO SUÁREZ, Membro do Museo do Pobo Galego, 2003)


