AS VILAS TERMAIS DA BURGUESÍA
Primeiro a aristocracia, e despois a burguesía, impoñen a moda dos
balnearios para tomar as augas e como punto de encontro para as
relacións sociais e culturais. Estes acaban por se converter en vilas
termais e supoñen os inicios dos primeiros centros turísticos.
En Galicia, a iniciativa máis ambiciosa parte da burguesía empresarial.
Cómpre destacar a creación e o desenvolvemento de tres proxectos
singulares de vilas termais no territorio galego. Estes proxectos son o
complexo do Balneario de Mondariz, desenvolvido pola familia Peinador;
o proxecto de Cabreiroá, levado a cabo en Verín por José García Barbón
e, finalmente, a creación dunha sociedade empresarial na Illa da Toxa
por parte de José María Riestra López.
BALNEARIOS OU BAÑOS DE MAR
A partir de mediados do século XIX, aparece tamén a moda dos baños
de mar e, con ela, os baños hixienistas pasan a converterse en prácticas
de lecer, co que os enfermos se transforman en veraneantes. En Galicia,
non foron alleas a este
fenómeno cidades e vilas
marítimas coma Baiona,
Vigo, Praceres (Marín),
Vilagarcía, A Coruña,
Ferrol...

OS BALNEARIOS COMO
ESCENARIO NA LITERATURA E
NO CINEMA
•El cisne de Vilamorta (1885), de
Emilia Pardo Bazán
•Aguas termales (1912), de Alberto
Insua
•El aguista (1950), de Aurelio Miras
Azor
•El balneario (1955), de Carmen
Martín Gaite (1925-2000) publica a
súa primeira obra, e obtén por ela o
Premio Café Gijón
•Mondariz en los textos de Emilia
Pardo Bazán: antología (18871919), de Patricia Carballal
Cinema e documentais: Miss
Ledyia (1916), e documentais dende
1929 os anos 60 da Toxa, Mondariz,
Cabreiroá, etc…
DO MANANCIAL Á MESA
O aproveitamento industrial das
augas minerais redúcese ao
principio ao embotellado que,
polas súas propiedades mineromedicinais, estaba regulado e que
se vendía nas farmacias, pero co
tempo xurdirá unha distribución
que vai máis alá e que chega ás
tendas e aos supermercados.
Outro aproveitamento industrial
son os sales minerais, produción
que en Galicia só acometeron
Catoira, coa marca Torres de
Oeste, e La Toja. Favoreceuna
tamén a revolución no ámbito da
hixiene persoal. Os novos aires
simbolizáronse, na compañía, coa
primeira pastilla de xabón de La
Toja, en 1904.

BALNEARIA BIBLIOGRÁFICA
Un percorrido bibliográfico e gráfico
polas augas minerais de Galicia
BIBLIOTECA DE GALICIA
5 abril - 31 xullo de 2017
Galicia. Terra das augas. Unha antiga definición que recolle
séculos de vida ao redor de mananciais, fontes, servizos de saúde
e repouso. Unha característica única e preciosa que xerou centos
de libros, revistas, carteis e ilustracións, mapas, postais e obxectos
de uso cotián. Unha xanela artística, social, médica e científica a
tempos e xentes do noso país.

Estamos ante unha mostra que pretende amosar unha pequena
selección gráfica e bibliográfica deste mundo impreso que
acompaña o fenómeno social das nosas augas e dos nosos
balnearios case desde o seu nacemento. Unhas 150 pezas orixinais
relacionadas co mundo das augas termais e minerais.
A maioría das pezas bibliográficas e gráficas proceden da propia
Biblioteca de Galicia, pero ademais implicáronse nesta mostra
particulares como a familia Galdo-Rolón ou entidades como o
“Cluster de Augas de Galicia” e “Cabreiroá” (Hijos de Rivera S.A.)
A narración fisicamente distribúese en sete grandes capítulos:
PEGADAS NA HISTORIOGRAFÍA ANTIGA
Son abundantes as referencias
sobre o uso e o gozo das augas
mineromedicinais nas fontes escritas clásicas desde a romanización
ata o século XIX. Estas fontes
bibliográficas antigas foron realizadas por cronistas, historiadores, ou
xeógrafos (desde Estrabón, Plinio
ou Ptolomeo a Bartolomé Molina,
Enrique Flórez, Ambrosio de Morales, P. Sarmiento, Pascual Madoz
ou Vicente Risco), así como por
unha longa lista de viaxeiros
(Richard Ford, George Borrow ou
Paula Mellado nos séculos XIX e
XX), que deixaron constancia e
destacaron a tradición e o uso das
augas mineromedicinais en Galicia.

HIDROLOXÍA XERAL DE GALICIA (S. XVIII-XX)
Numerosos médicos e farmacéuticos analizaron as augas de Galicia, e
estudaron tanto as súas propiedades coma o seu uso terapéutico. Durante
o século XIX, hai que salientar autores como Antonio Casares, Taboada
Leal e Otero Acuña e, na metade do século XX, volven xurdir estudosos
da materia, é o caso de Fausto Galdo ou Luis Alonso.

REDESCUBRIMENTO DAS
AUGAS MINEROMEDICINAIS
Na antigüidade, a relación entre o
uso da auga para a saúde e a relixión
era moi frecuente. Esta tradición
trasladouse ao mundo cristián, onde
os principais santuarios en moitas
ocasións están relacionados con
mananciais ou fontes “milagreiras”.
Pero a popularidade dos balnearios
deixouse
sentir
especialmente
durante o século XIX, que foi cando
xurdiu unha moda vinculable á
medicina hixienista que propagou as
propiedades curativas das augas
mineromedicinais. Nos seus inicios,
prevaleceu a función terapéutica,
grazas ás cualidades que se lles
daban a estas augas. Os primeiros
balnearios eran establecementos moi austeros, fundamentalmente
orientados a prover un medio de curación, pero algúns convertéronse
nunha forma de pasar uns días de descanso. É neste contexto onde
aparecen as vilas balnearias, que combinaban os máis completos servizos
terapéuticos cunha atractiva oferta de aloxamento e lecer.

