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A HISTORIA VAI POR BARRIOS 

OS CONTIDOS DAS EXPOSICIÓNS 

As exposicións son froito dun riguroso traballo de investigación que non perde 

de vista o seu obxectivo final. Non se trata de descubrir con minuciosidade 

todos e cada un dos datos referentes á historia dunha zona senón exponer e, 

sobre todo, facer comprensible ao público xeral cómo era no pasado o seu 

barrio e as xentes que nel vivían. 

Dado que o resultado final será unha mostra, a localización de imaxes antigas e 

ilustracións que podan axudar a difundir a nosa mensaxe é tan importante 

como os textos. É a conxunción de texto e imaxe a que dará a coñecer os feitos 

do pasado e a que provocará as preguntas e a reflexión do público. 

A búsqueda de información histórica fíxose revisando os arquivos da cidade. 

Consultáronse documentos dos arquivos municipal (tanto nos fondos 

depositados no Arquivo Histórico Universitario, como o arquivo máis recente 

que está en Raxoi), eclesiásticos (diocesano e catedralicio) asi como documentos 

e antigas publicacións custodiadas, sobre todo, na Biblioteca da Universidade. 

Para tempos máis recentes, as achegas da prensa e, sobre todo, dos veciños e 

veciñas -que relatan as súas experiencias personais ou que lles foron 

transmitidas- son fundamentais. 

As imaxes foron elixidas non só polo seu valor histórico senón, e sobre todo, 

pola súa capacidade para amosar o pasado. No arquivo municipal, no museo 

pobo galego, e nas coleccións fotográficas de veciñas e veciños hai 

interesantísimas instantaneas de gran valor para explicar e comprender os 

tempos máis recentes. Precisamente buscando esa comprensibilidade, 

engadironse ilustracións axenas, que servirán para apoiar aos textos. 

Todo sumado, o conxunto de materiais disponibles é importante, aínda que o 

traballo puxo de manifesto ás carencias da bibliografía existente, que só moi 

raramente entende os barrios como parte integral da historia da cidade. 
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O resultado final -o conxunto de textos e imaxes que os acompañan- describe os 

aspectos fundamentais da historia de cada barrio e as súas xentes. Quedan un 

pouco fora os grandes monumentos como o Castelo da Rocha ou os Mosteiros 

de San Pedro, xa que a súa relevancia na historia das comunidades veciñais é 

importante pero limitada. 

En xeral, é un percorrido pola historia desde os tempos máis antigos até os máis 

recentes que se centra nos aspectos máis cotiáns, como son o nacemento e 

evolución das rúas e lugares ou as actividades e oficios das xentes. 

Cada mostra ten un esquema máis ou menos semellante -aínda que a amplitude 

do montaxe pode chegar a ser variable en función das disponibilidades de 

espazos-: desenvolvemento histórico do barrio e as súas xentes; temas concretos 

e puntuais que son máis interesantes pola súa importancia histórica, por ser 

típicos da zona, etc. e, finalmente, unha serie de pequenas anotacións que 

completan o amplían temas moi coñecidos o xa tratados na exposición. 

 

 


