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A XEITO DE PRÓLOGO

Dentro da investigación do proxecto Os Vilares, Lareira de Soños, de Pastora Veres e Cibrán
Tenreiro, son moitas as persoas merecedoras de ser rescatadas e postas en valor non só na
parroquia, pois transcenden a ese ámbito pola súa obra.
Entre eles, José Lobeiras Gómez "o Armeiro" do lugar de Berulfe e que exerceu de sacamoas, de
artista facendo santos para as igrexas e reparándoos, mesmo facendo canelóns de cinc, , ferreiro,
curandeiro, barbeiro, iluminador de festas, xoieiro, armeiro... e sobre todo, de fotógrafo.
Nado en 1902 foi coñecido pola súa militancia republicana e amizade con "Chancharicas", outro
dos recoñecidos comprometidos coa República.
En conversas co seu fillo Fidel,  que reside coa súa familia agora en Bernaldo,  Labrada,  este
amosounos multitude de fotos e falounos dun grande arquivo en negativos do traballo do seu pai,
que naquela época retratou vodas, bautizos é mesmo funerais e mortos, non só dos Vilares, sinón
tamén da comarca, xa que daquela a fotografía tiña moito de ambulante.

Este home polifacético, un artista do seu tempo, do que contará moito máis o libro de Pastora
Veres, merece ser coñecido e recoñecido. Polo de agora, Os Vilares, Lareira de soños, púxose xa
en contacto co fotógrafo Moncho Fuentes, que se ofreceu a estudar o seu arquivo e protexelo e
tamén a axudar a divulgalo coa colaboración de institucións.

Aqueles fotógrafos como Pacheco, Manuel Ferrol e outros que son xa artistas de culto, facían o
mesmo que fixo o Armeiro é os seus arquivos, testemuña dun tempo, dunha historia que hai que
preservar. Co fotógrafo Moncho Fuentes, estamos a recuperar o seu fondo fotográfico personal,
do que algunhas fotos poderes ver neste adianto dixital em formato de álbum caseiro, e que  unha
vez rematado,  editarem os en formato libro,  ademais dun documental  (#OArmeiroDeBerulfe/A
memoria retratada) que se atopa en fase de rodaxe é que dirixe Antón Tenreiro coa colaboración
do próprio Moncho Fuentes  e de Luís de Fabete. Polo momento, aquí vós queda este pequeniño
adianto na recuperación do legado deste Leonardo Da Vinci do rural chairego.

O Armeiro de Berulfe fixo o seu traballo e agora tócanos a nós coidalo e divulgalo e niso andamos.

Antón de Guizán



O Armeiro de Berulfe. A memoria retratada

“Fai tempo que me chamou a atención que as grandes persoas

raramente se sentan e deixan que pasen as cousas.

Van fóra e fan que as cousas pasen.”

Leonardo da Vinci

Cada vez que me doían as moas de nena, laiaba a miña nai polas que lle sacara a ela O Armeiro,
e así foi como souben do home que máis oficios debeu ter no mundo, unha especie de “Leonardo
da Vinci” dos Vilares.

José Lobeiras Gómez naceu o 10 de setembro de 1902 na aldea de Berulfe, fillo dos labregos
Margarita e Antonio. Aos 21 anos, aló por 1923 pasou dous anos no exército no corpo de aviación.

Foi bautizado dúas veces por D. Ramón, o cura dos Vilares. A primeira como José e a segunda
coma “O Armeiro” nunha daquelas multitudinarias romarías da Virxe dos Desamparados na que o
crego apartaba aos romeiros que querían tocar a virxe cun pau, que foi dar na imaxe e partiuna,
berrando diante de todos: “chamade ao armeiro ese de Berulfe, que veña amañar a virxe!”

José empezou con Agustín do Dereito de Acción de zoqueiro ,  despois  aprendeu o oficio  de
ferreiro nos Carballiños en Labrada. Tivo a forxa nunha palleira ao pé da casa do Cuco.

Fundía a prata e facía aneis e pendentes, aprendeu a arranxar reloxos, e contan que foi un gran
reloxeiro.

Como ferreiro apuntáballes os picos aos canteiros, facía apeiros de labranza e outras ferramentas
de uso común. Estañaba por fóra os carburos de alumar, calzáballes as canillas ás máquinas de
coser... 

Tiña unha dentuza coa que sacaba as moas e os dentes da xente. Lémbrase o seu fillo Fidel  de
estar durmindo e pola mañá cedo escoitar os berros dalguén ao que lle acababa de arrancar unha
moa. “Volvían novos, do trinque para a casa”. José analizaba as gorxas para ver se tiñan a difteria
e poñía as inxeccións á xente da aldea. Tamén fixo de capador dos porcos.

O alcume de “armeiro” que lle puxo o cura viña de que amañaba as escopetas dos cazadores e
antes da guerra compraba pistolas estropeadas para arranxalas e logo vendelas. 

Reparaba as máquinas de coser, foi o primeiro en instalar canlóns de cinc nas casas. Mercaba o
material, que ía pegando con estaño e na forxa facíalles os soportes para colocalos.

Contaba cuns  petrománs para alumar nas festas,  que comprara na Coruña,  funcionaban con
gasolina e colgábanse en paus que popularizou iluminando con eles as festas. Chegaba ata as
romarías de Monfero cos seus petrománs e a máquina das fotos ao lombo.

Tivo máquina de mallar e tamén cortaba o pelo á xente.  

Cando chegou a luz  á parroquia  el  xa estaba preparando unha dínamo e unha batería para
producir corrente eléctrica e chegou a colocar nun carballo a aspa dun muíño para facer un eólico.
Sen dúbida un precursor, home inquedo e intelixente.

Como ía moito á Coruña trouxo a idea e a máquina de facer fotos, oficio polo que se fixo máis
coñecido, sendo ademais un dos primeiros fotógrafos da contorna.

Tanto andaba de ambulante polas festas e feiras como traballaba na casa facendo as fotos de
carné, para o documento de identidade,  libros de familia e para o subsidio dos vellos. Cando



empezaron a cobrar tiñan que presentar unha foto. Nas casas, na misa, nas feiras non paraba de
facer  fotos para os subsidios.  Retratos de familias,  matrimonios,  comuñóns,  bautizos,  mortos,
postais  para enviar… as imaxes captadas polo Armeiro describen á perfección a vida daquel
tempo.

Aos lugares que tiñan liña  ferroviaria  como Curtis  ía  en tren;  aos demais  sitios,  en bicicleta:
Xestoso, Cambás, Irixoa, Xermade...máis tarde, desprazouse en moto.

Durante a guerra facía moitas fotos ás mozas que enviaban para a fronte aos mozos.

Na feira de Momán ou na Romaría dos Desamparados, poñíase fronte á porta da Capela cun
xénero de flores de fondo e alí se sentaban as mozas que querían enviar un retrato para o mozo
que estaba na fronte, despois do Armeiro dicir: “ Un pajarito, un pajarito...” frase que se fixo moi
popular na comarca.

Na máquina tiña expostas a mulleres fermosas   da parroquia como Aurea do Larizo, Aurea de
Vicentiño ou Candelaria de Labrada que servían de reclamo.

Cando deixou a máquina de tres pés comprou un laboratorio, que instalou en Parga, pois nos
Vilares non había aínda a luz. Tiña alugado un cuarto na casa do barbeiro do Cal, tamén dos
Vilares. Logo de facer fotos polo día, de noite collía a bicicleta e ía revelalas. Era o único fotógrafo
do Concello e praticamente da comarca. Logo empezaron Lagares nos Vilares, Garrido en Guitiriz
e Ramiro en Parga. 

O Armeiro de Berulfe é lembrado tamén polas súas simpatías coa República e a amizade cos
máis coñecidos republicanos da zona, como o Chancharicas de Drada, Jesús O Laxoso, Pedro de
Reixas ou Xacobe... xente tamén inqueda e adiantada a aquel tempo.

Pero  máis  aló  da  súa  ideoloxía,  foi  unha  persoa  con ansias  de  coñecemento  que  aprendeu
numerosas actividades e deu un grande servizo á parroquia e á comarca, sendo precursor en
moitos dos oficios que desenvolveu. Un caso curioso, se temos en conta que en tempos difíciles
como os que lle tocaron vivir, da guerra, a posguerra e mesmo momentos de fame, foi dos poucos
homes dos Vilares que non foi aos trapos polo mundo e foi quen de ademais de quedar, axudar
con múltiples actividades que melloraron a calidade de vida da xente.

Coa competencia e a modernización da vida, veulle chegando a vellez a José, que acabou sendo
labrego no lugar do Bernaldo en Labrada. A vida do Armeiro, a súa memoria e as imaxes que ten
deixado en fotos repartidas por casas de Guitiriz e da Chaira, así como as que temos recuperado
grazas ao seu fillo Fidel, merecen ser gardadas e difundidas como testemuñas visuais dun tempo.
esa memoria retratada por un home único, José Lobeiras Gómez, O Armeiro de Berulfe

Pastora Veres.




















































