
Galiciana 2015-2016: novos contidos

Nestes  primeiros  días  do  ano  2016  Galiciana  –  biblioteca  dixital  de  Galicia  pon  a
disposición dos seus usuarios o resultado dos traballos de dixitalización do patrimonio
bibliográfico galego levados a cabo durante o ano 2015. A selección dos materiais para
dixitalizar realizouse desde a Biblioteca de Galicia, buscando sempre a colaboración das
máis  destacadas  institucións  da  memoria  (bibliotecas,  arquivos  e  museos)  da  nosa
comunidade autónoma. Estes proxectos foron financiados pola Secretaría Xeral de Cultura
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, para os cales se buscou
tamén a colaboración do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Os proxectos de dixitalización postos en marcha no 2015 definíronse en base a tres eixos
principais:  prensa  histórica  galega,  fondos  bibliográficos  depositados  nos  museos  de
Galicia e obras únicas de coleccións particulares ou de fundacións de especial interese
para Galicia. Os resultados destes criterios de selección e do posterior tratamento técnico
e  documental  que  permiten  consultar  eses  documentos  en  formato  dixital  foron  os
seguintes:

Total  novas imaxes = 61.528

Total novos títulos = 91

Prensa histórica galega

 El Correo gallego → 8.048 números = 31.015 imaxes
 Boletín eclesiástico del Obispado de Tuy  → 1.064 números = 9.844 imaxes

Obras de coleccións particulares e de fundacións de especial interese para Galicia

 Colección José Luis Basanta → 27 obras = 5.893 imaxes
 Fundación Penzol → 62 obras = 14.776 imaxes

Boletín eclesiástico del Obispado de Tuy

Dixitalizados 1.064 números, desde o comezo da publicación
en febreiro do 1859 ata decembro de 1899. 

 

1

Edificio Administrativo de San Caetano 
Bloque 3 , 2º andar
15781 Santiago de Compostela
981 544 814/813
secretaria.xeral.cultura@xunta.es
http://www.cultura.gal/ 

http://www.galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.es/gl/consulta/registro.cmd?id=9799


A  pesar  de  que  desde  a  perspectiva  actual  pódese  tender  a  considerar  os  boletíns
eclesiásticos  como  unha  publicación  menor,  o  certo  é  que  durante  bastante  tempo
nalgunhas  provincias  foron  os  únicos  xornais  existentes,  xunto  aos  boletíns  oficiais
respectivos.   Do mesmo xeito que  ocorreu no resto de España,  cada unha das cinco
dioceses de Galicia editaron durante o século XIX  os seus propios boletíns. 

Os boletíns eclesiásticos son un dos mellores exemplos de utilización da prensa para a
propia  organización  interna  das  institucións  que  os  promovían.  Na  súa  produción  e
difusión existía un control estrito,  xa que normalmente non se tiraban as probas sen que
pasasen pola censura previa do prelado á cabeza da diocese correspondente. 

Este tipo de edición relixiosa estaba destinada a un público moi concreto. A maior parte
do clero estaba subscrito a estas publicacións e o resto dos seus lectores adoitaban ser
católicos  estreitamente  vinculados  á  Igrexa.  O  seu  obxectivo  era  claro,  ter  aos  seus
lectores  ao corrente  de canto lles  interesaba relacionado coa vida  espiritual  das  súas
dioceses. Daban preferencia ás pastorais e disposicións dos seus bispos ou arcebispos,
ademais das que se promulgaban desde a Santa Sé. Estaban normalmente divididos por
seccións  e  incluían  tamén  lexislación  que  lle  interesase  e  fose  útil  á  Igrexa,  escritos
doutrinais, artigos históricos ou noticias e actos relativos ao culto en cada diocese.

Con esta nova fase de dixitalización de prensa histórica, Galiciana enriquece a consulta
dos  boletíns eclesiásticos das cinco dioceses galegas, grazas á incorporación de máis de
mil números da publicación editada pola diocese de Vigo-Tuy durante os últimos corenta
anos do século XIX. Para iso buscouse a colaboración da Biblioteca do Seminario Maior
San José de Vigo, depositaria da colección orixinal.

El Correo gallego: diario político de la mañana

Dixitalizados 8.048 números, desde o seu primeiro número,
o 1 de agosto de 1878 ata o 31 de decembro de 1903.

A Biblioteca de Galicia é a depositaria, mediante convenio co Grupo Correo Gallego, da
colección  completa  dunha  das  cabeceiras  activas  máis  destacas  da  nosa  comunidade
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autónoma: El Correo gallego. Desde que esta colección chegou aos seus depósitos, un dos
obxectivos da dirección da biblioteca foi o de poñer en marcha o proceso de dixitalización
deste xornal, o cuarto máis antigo de España, e un dos máis consultados polos estudiosos
e investigadores.

El Correo gallego comezou a publicarse en 1878 na cidade de Ferrol. O seu fundador foi
José María Abizanda y San Martín, sendo o seu primeiro director Victorino Novo García.
En 1908 pasa a ser propietario Ángel García Valerio e catro anos máis tarde, en 1912, será
a  familia Barcón a que adquira a titularidade do xornal, en cuxas mans permanecerá máis
de 20 anos, concretamente ata 1938. Esta será unha data determinante para este título
crave na historia da prensa, non só en Galicia senón tamén en España, xa que pasa a
imprimirse en Santiago de Compostela. Ese traslado á capital de Galicia implicou tamén a
súa fusión con El Eco de Santiago e a constitución da sociedade Editorial Compostela, S.A.,
empresa editora do xornal ata a actualidade. 

En 1967 sofre outra importante transformación ao fusionarse con La Noche, o outro gran
xornal  que se publicaba na capital  de Galicia.  Na historia desta cabeceira tamén debe
destacarse a publicación como título independente da súa versión en galego,  O Correo
galego, que viu a luz en 1994 e estivo activa ata o ano 2003.

Desde os seus inicios este diario evidenciou unha vocación clara de servizo e compromiso
con Galicia. Xa no seu primeiro número podíase ler: “La realización de todos los proyectos
que Galicia viene acariciando, desde hace tantos años, la consolidación de esos adelantos,
apenas iniciados y de los cuales depende su dicha, y el logro de las conquistas sagradas en
que la empeña su tradición y al  cual  puede llegar  el  pueblo gallego por  la senda del
trabajo y las virtudes, serán el objeto preferente de todos nuestros esfuerzos, de nuestros
atanaes todos”.

Tamén no seu prospecto,  publicado uns días antes que o primeiro número do xornal,
móstrase  esta clara declaración de intencións:  ““ya acertemos,  ya nos equivoquemos,
nadie podrá nunca poner en duda dos cosas: nuestro entrañable amor a la tierra en que
nacimos y la sinceridad que ha de presidir siempre a todos nuestros actos”.

El Correo gallego sae á luz co subtítulo “diario político de la mañana”. O cualificativo de
político foi elixido a conciencia polo que podemos ler no prospecto do xornal: “La política
solo será para nosotros un medio, el más lógico, de ayudar a Galicia en la realización de
los proyectos que acaricia y de los cuales depende su progreso”. Resulta curioso que máis
de 130 anos despois siga de plena actualidade unha afirmación como a que atopamos
noutras liñas dese mesmo prospecto:  “Vamos a pisar la, hoy más que nunca, candente
arena de la política, no para defender en ella tal ó cual color, esta ó la otra bandera, sino
para sostener los derechos de Galicia”.  A area da política parece que non se arrefriou
aínda. 
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O xornal saíu á luz dividido nas seguintes seccións: Sección política, Sección de mariña,
Sección  de  noticias  locais,  Noticias  de Galicia,  Correo de  Madrid,  Sección  estranxeira,
Sección de Variedades e Folletín. Ademais comprometíase a publicar, con tanta frecuencia
como lle fose posible, información como a entrada e saída de buques, telegramas sobre o
estado  atmosférico,  cartas  de  América  ou  revistas  de  Madrid,  de  espectáculos,  de
literatura e de modas. Repartíase nas primeiras horas da mañá e vía a luz todos os días,
excepto os seguintes aos festivos. 

Con  esta  primeira  fase  de  dixitalización  do  diario  da  capital  de  Galicia  póñense  a
disposición dos cidadáns a través de Galiciana os seus 8.048 primeiros números, desde o 1
de agosto de 1878 ata o 31 de decembro de 1903. Supoñen un total de 31.015 imaxes
dixitalizadas sobre as que se realizou un proceso de recoñecemento óptico de caracteres,
o que permitirá a procura a texto completo en toda ao publicación en Galiciana-biblioteca
dixital de Galicia.

Manuscritos da Fundación Penzol

62  manuscritos dixitalizados = 14.776 imaxes

A Fundación Penzol, con sede en Vigo, é unha entidade cultural privada sen ánimo de
lucro creada en 1963 por iniciativa de Fermín Fernández Penzol-Labandera (1901-1981),
cando decide doar a súa valiosa biblioteca especializada en temática galega co obxectivo
de que fose de acceso público para a investigación. Actualmente ten a súa sede na Casa
Galega da Cultura en Vigo, dependente do Concello da cidade.

O Arquivo e a Biblioteca da Fundación Penzol contan cunhas das maiores coleccións que
existen de folletos, libros, documentos, xornais e revistas, cartas e material manuscrito
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referente á lingua e á historia galega.  Hoxe en día están formadas por uns 44.000 títulos
de monografías impresas, desde o século XV; uns 2.370 títulos de publicacións periódicas;
106  títulos  de  libros  manuscritos  do  século  XVII  ao  XIX;  preto  de  300  diplomas  en
pergameo  datados  desde  o  século  XII  ao  XVII;  75  pezas  de  cartografía  histórica  con
numerosos  exemplares  do  XVII  e  120  metros  lineais  de  fondos  arquivísticos,  tanto
públicos como privados. 

Debido á  riqueza dos fondos que alberga,  a Fundación Penzol considerase un centro de
consulta imprescindible para os investigadores da realidade histórica e actual galega. Todo
iso fixo que a Biblioteca de Galicia a seleccionara como unha das institucións susceptibles
de formar parte do seu plan de dixitalización, facilitando a través das novas tecnoloxías,
non só o acceso aos fondos  desde calquera lugar e en calquera momento, senón tamén a
estratexias de preservación dixital de fondos físicos considerados únicos. 

Mediante un convenio de colaboración entre a Fundación Penzol e a Fundación Cidade a
Cultura realizouse o proceso de dixitalización de 62 dos máis destacados manuscritos cos
que conta a súa biblioteca. Obras únicas entre as que destacan varios manuscritos do
erudito Frei Martín Sarmiento; unha copia do drama de Cuveiro Piñol,  Pedro Madruga,
que sería posteriormente impresa como folletín en  La Opinión; ou un estudo sobre os
coros catedralicios de Galicia de Villa-Amil e Castro.

Algunhas obras destacadas:

 Recopilación de muchas palabras, voces y frases de la lengua gallega
 Conjetura sobre el nombre de un pez cetáceo … 
 Sobre atunes y almadrabas 
 [Dónde han estado los Coros catedralicios] 
 Pedro Madruga : drama históreco n'un auto e tres coadros en verso

Manuscritos da Colección J. L. Basanta

27  manuscritos dixitalizados = 5.893 imaxes

José Luis Basanta, decano do Colexio Oficial de Químicos de Galicia entre 1974 a 1978 é,
ademais dun extraordinario e dedicado bibliófilo, un prestixioso investigador nos campos
da química e do papel,  baixo os puntos de vista técnico e histórico. É tamén un gran
estudoso do tema dos reloxos, en especial dos reloxos de pedra, aos que lles dedicou
numerosos manuais, estudos e artigos. A súa colección de libros sobre reloxos, unha das
mellores do mundo, é un fiel reflexo do seu profundo interese pola ciencia da gnómica e,
ao tempo, o resultado do seu constante desexo investigador.
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Formada, no que podemos considerar o seu fondo principal, por máis de 450 volumes,
inclúe manuscritos únicos, impresos desde o século XVI ata a actualidade e unha gran
cantidade de obras de apoio, desde revistas ata bibliografías, catálogos, publicacións da
librería  anticuaria  e  obras  sobre  os  seus  temas  preferidos,  como  os  instrumentos
mecánicos e a medición do tempo.

A biblioteca de J. L. Basanta, que ademais da súa excelente colección de libros de reloxos,
contén unha non menos extraordinaria colección de libros científicos (uns 9.000 volumes
en total) atópase actualmente depositada na Biblioteca de Galicia,  á que lla legou no ano
2013.

Para tratar de dar maior visibilidade e acceso a esta importante colección, a Biblioteca de
Galicia seleccionou durante o ano 2015 algúns dos manuscritos que a integran para que
formasen  parte  dos  seus  proxectos  de  dixitalización.  Como  resultado  de  todo  iso
puxéronse a disposición dos usuarios na biblioteca dixital 27 manuscritos, entre os que se
poden  sinalar  obras  sobre  temas  relacionados  coa  cosmografía,  como  Tractatus
cosmographiae ...  de 1593 ou  Tratado particular del cielo y mundo, ademais de títulos
singulares  como  Enigma  curioso,  que  presenta  unha  figura  cun  xogo  matemático  de
álxebra e unhas táboas numéricas para descifralo, ou Instrucion para las salvas de mar, y
tierra.

Algunhas obras destacadas:

 Enigma curioso
 Tractatus cosmographiae ... de spheram mundi ... in quatuor libros distributus
 Tratado particular del cielo y mundo
 Instrucion para las salvas de mar, y tierra
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Proximamente poñeranse a disposición dos usuarios de Galiciana as dixitalización de 20
obras (7.714 imaxes) pertencentes ao fondo bibliográfico do Museo das Peregrinacións e
de Santiago e 39 títulos (12.100 imaxes), incluídos 15 incunables, da biblioteca do Museo
Massó.
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