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Arquivos familiares e persoais: a práctica do Arquivo do Reino de Galicia

Gabriel Quiroga Barro
Arquivo do Reino de Galicia

Resumo

O Arquivo do Reino de Galicia reúne un variado conxunto de fondos de carácter persoal e familiar, 
froito a maior parte deles dunha activa política de adquisicións iniciada a comezos do último cuarto do 
século XX. Case a metade deses conxuntos ingresaron por doazón, legado ou depósito en réxime de 
comodato. 

Neste traballo non se pretende tanto dar conta detallada destes fondos coma expoñer a experiencia 
desenvolvida no Arquivo ao longo de máis de 40 anos para a súa identificación e descrición. Experiencia 
que reivindica a achega do traballo precursor de Olga Gallego e doutros arquiveiros españois, franceses 
ou portugueses, sen pecharse á renovación conceptual que nos últimos anos se produciu por obra do 
profesor Malheiro da Silva en Portugal ou doutros autores que están a traballar para afondar no signifi-
cado e a achega cultural destes arquivos “para crear e manter memorias,  comunidades e identidades”.

O que amosa esa experiencia é que, a través dunha aplicación flexible do cadro de clasificación propos-
to por Olga Gallego Domínguez, podemos facer diferentes aproximacións á identificación e descrición 
dunha variedade de fondos documentais onde a xenealoxía non constitúe o único medio para orga-
nizar os documentos. Pola contra, existen outros factores, como o concepto de “función”, que achega 
valor ao contexto dos documentos, así como a noción de “casa”, concibida como as diferentes unidades 
económicas que unha familia singular recibiu (e xestiona) por herdanza, matrimonio ou calquera outro 
sistema ao longo da súa historia.

Palabras clave: Arquivo do Reino de Galicia, arquivos persoais, arquivos familiares, Identificación de 
fondos, Descrición de fondos, Doazóns, Depósitos, Xenealoxía.

Abstract

The Archives of the Kingdom of Galicia has an assorted body of personal and family papers, which is, 
in its main part, the product of a adquisition policy which began at the firsts years of the last quart of 
Twenty Century. Almost the half of these fonds came into de Archives by donation, legacy or “como-
dato” system of deposit.
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In this work, we are not so as interested in giving a detailled description of these fonds as talking about 
the experience developed in the Archives for along more than 40 years into identification and descrip-
tion of them. This experience is in debt with the precursor work of Olga Gallego and other Spanish, 
French and Portugaise archivists but it doesn´t reject nor the conceptual renovation which meant the 
professor Malheiro da Silva´s works in Portugal neither the contributions of the authors who are wor-
king about the meaning and the contribution of these kind of archives “in creating and manteining 
memories, communities, and identities”.
What this experience shows is that, over a flexible aplication of a simple clasification escheme like Olga 
Gallego´s model, we can make different approaches to a variety of fonds, where genealogy is not the 
only way to organize the records. By the contrary, there are other factors so important as it. One of 
them is the concept of  “function”, which add value to records context, or the notion of “house” or 
“estate”, conceived as the diverse economic units a singular family have received (and it can manage) 
by heritage, wedding or so on along its history.
Key words: Archives of the Kingdom of Galicia, Personal Papers, Family Archives, Identification, Descrip-
tion, Donations, Deposits, Genalogy

1. Introdución

Este relatorio toma como base un obradoiro sobre arquivos familiares e persoais que fixemos no Arquivo do 
Reino de Galicia (en adiante, ARG) no ano 2015 como unha das actividades programadas con motivo do Día In-
ternacional dos Arquivos. Un evento que nos deu pé para reflexionar, sequera brevemente, sobre a experiencia 
desenvolvida no centro no tratamento desta categoría de arquivos ao longo dos últimos 20 anos.
Por isto, non pretendo tanto falar aquí dos fondos documentais de orixe privada que alberga o Arquivo como 
revisar de forma sumaria que criterios se teñen seguido para o seu tratamento técnico e se estes criterios seguen 
a estar vixente hoxe ou non.
Convén esta reflexión porque, a pesar do esforzo investido no tratamento técnico e na difusión destes fondos1, o 
certo é que seguen a ser un tanto descoñecidos, quizais non tanto entre os usuarios e investigadores interesados 
coma entre os profesionais que meditan e teorizan arredor do tratamento dos arquivos familiares e persoais.
Nace, pois, este relatorio coa modesta pretensión de contribuír a mellorar ese coñecemento e reflexionar sobre 
a práctica seguida no Arquivo a través de catro obxectivos:
1. Difundir os fondos documentais do ARG de orixe familiar e persoal.
2. Sensibilizar sobre a súa conservación e coñecemento.
3. Aproximarmos á composición e estrutura habitual destas categorías de arquivos.
4. Ofrecer criterios básicos para o seu tratamento baseados na experiencia desenvolvida no centro.
Para acadar estes obxectivos, combinarei a exposición, breve, dos fondos que custodia o Arquivo coa análise dos 
principais problemas que, na miña opinión, suscita o seu tratamento técnico.

2. Aproximación á caracterización dos fondos familiares e persoais do Arquivo do Reino de Galicia.

Ao comparar os datos que ofrece o Cadro actual de clasificación de fondos do Arquivo2 cos que recolle Pedro 
López na súa breve Guía de fuentes documentales sobre familias en el Archivo del Reino de Galicia (López, 1995), 
a quen seguiremos en parte ao longo deste apartado, cómpre resaltar o incremento do número e, sobre todo, 
de volume experimentado por estes fondos nos 22 anos transcorridos. 

1 Desde 1993, o Arquivo do Reino de Galicia editou diversas publicacións relacionadas cos fondos persoais e familiares que custodia (véxase 
a bibliografía ao final). Entre eles, os seguintes: Arquivo do Reino de Galicia. Conserva-la memoria: novas adquisicións da Consellería de 
Cultura e Xuventude para o Arquivo do Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993;  LÓPEZ GÓMEZ, Pedro, dir. Guía 
de fuentes documentales sobre familias en el Archivo del Reino de Galicia. Santiago:Xunta de Galicia, 1995; LÓPEZ GÓMEZ, Pedro, dir. 
Catálogo de impresos de Cornide en el Arquivo do Reino de Galicia. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1996; QUIROGA BARRO, 
Gabriel, dir. Arquivo do Reino de Galicia. Familia Aperribay Pita da Veiga. Inventario do fondo documental. Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2002; MIGUÉS, Vítor Manuel. Os arquivos privados e a nobreza: un apuntamento his-
tórico-arquivístico. O caso galego a través do fondo do Marquesado de “San Martín” de Ombreiro (ARG). Santiago de Compostela: Xunta 
de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2002; QUIROGA BARRO, Gabriel, dir. Arquivo do Reino de Galicia. Pazo de Brandeso. 
Descrición do fondo documental [CD]. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, 2005. Por outra 
banda, a base de datos Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia, accesible en http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/micro-
sitios/inicio.do, acolle as descricións dos seguintes fondos documentais persoais ou familiares: Alfredo Álvarez Cascos, Andrés Martínez 
Salazar, Familia Aperribay Pita da Veiga, Bernardo de la Torre y Galán, Carlos Martínez-Barbeito Morás, Faustino Fernández  Manzano, 
Fernando Martínez Morás, Francisco Blanco Salcedo, Francisco Iglesias Brage, Jacobo Rey Sánchez, Juan Martínez Morás, Manuel Roldán 
Martínez-Bolaño, Ricardo Palmás, Victoria Fernández Manzano, Casa de Grixoa, Condado de Priegue, Familia do Casal, Familia Fernández 
de Lugo, Familia Pardo Gil Tabaoda, Familia Seara, Familia Vales, Familia Verdes, Granxa de Carballedo, Pazo de Bieite, Pazo de Brandeso, 
Pazo de Pastoriza, Torre Xunqueiras, Familia de Maximino Magariños

2 Accesible no sitio web do Arquivo: http://arquivosdegalicia.xunta.gal/export/sites/default/arquivo-do-reino-de-galicia/resources/down-
loads/cadro_clas_2016edit.pdf
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Este incremento debeuse ao ingreso, por doazón ou compra, fundamentalmente, ao longo deste período de 
fondos persoais e familiares relativamente voluminosos como os de María Barbeito Cerviño (20 unidades de 
instalación –u.i.-), Ángel del Castillo (8 u.i.), Vicenta Cortés (14 u.i.), Carlos Martínez Barbeito (17 u.i), Andrés 
Martínez Salazar (6 u.i.), Ricardo Palmás (10 u.i), Manuel Roldán (37 u.i.), entre os de carácter persoal; e, entre os 
familiares: Pazo de Bieite (51 u.i), Pazo de Pastoriza (105 u.i.) ou Pazo do Río (22 u.i). 

Así, se daquela contabilizábanse 490 unidades de instalación (López, 1995, 20), na actualidade o número de 
unidades é de 963, ou 334 metros, que corresponden a 80 fondos diferentes. Un número nada desprezable pero 
insignificante ao carón das 157.241 unidades de instalación (uns 23 Km) de fondos públicos, que suman máis de 
175 procedencias diferentes.

En conxunto, estes fondos abarcan desde o ano 1157 ata 1998.

Canto ao seu carácter e composición, os de tipo profesional son maioritarios entre os persoais3, mentres que a 
xestión do patrimonio é predominantes nos conxuntos familiares. No entanto, e como veremos máis adiante, 
existen numerosos casos nos que coexisten uns e outros nun mesmo conxunto. Este é o caso do fondo de José 
Cornide, o coñecido ilustrado coruñés, que comprende en realidade documentos dos seus antecesores directos. 
Como tamén, desde un punto de vista contrario,  o da familia Aperribay Pita da Veiga, na que destaca a presenza 
dos documentos xerados polo avogado coruñés Ángel Aperribay. Este, ademais, como administrador dos bens 
de diversas familias da provincia, chegou a reunir documentos patrimoniais de diferentes procedencias, froito 
desas actividades4.

En case todos estes fondos non é infrecuente a existencia, ao carón dos documentos xerados no desenvolvemen-
to das actividades propias de cada un dos produtores, de coleccións de carácter artificial formadas por impresos 
diversos (postais, carteis, programas de actos, invitacións...). Como veremos, no seu tratamento adoitouse res-
pectar esta circunstancia, de forma que se procurou integralos como coleccións5 ou “subsistemas” que forman 
parte do conxunto principal.

3. Aproximación a unha periodización dos ingresos de fondos de persoas e familias no Arquivo do Reino de 
Galicia

Partimos da periodización establecida por Pedro López (1995, 17-19), pero simplificada a dúas etapas e unha 
preliminar, pola vez das tres que el distinguía, para non complicar a análise en exceso6.   .

A etapa preliminar comprendería os anos anteriores a 1974 (o Arquivo fúndase en 1775). Durante tan  longo 
período só ingresaron dous fondos de carácter persoal ou persoal/familiar: os denominados “Papeis de Cornide” 
(José Cornide Saavedra), incorporados no ano 1895 por doazón de don Ángel Hermosilla;  e, anos máis tarde, os 
de Santiago Casares Quiroga, o político republicano, incautados por orde xudicial trala Guerra Civil, no ano 1945.

Primeira etapa (1974-1989)

En 1974, comeza unha nova etapa que podemos prolongar ata 1989. Baixo a xestión dos ministerios de Educa-
ción e Ciencia, primeiro, e de Cultura, despois, iniciarase unha política activa de adquisición de fondos privados 
que acadaría maior voo durante a década de 1980 e seguintes.

Se ben xa existía desde 1947 (Decreto do 24 de xullo de 1947 sobre ordenación dos arquivos y bibliotecas e do 
tesouro histórico-documental e bibliográfico7 ) un marco normativo que facilitaba o depósito nos arquivos his-
tóricos de documentos de orixe privada, obsérvase que desde o ano 1970 houbo un novo dinamismo na activi-

3 Entre eles, ademais dos xa mencionados arriba , merecen destacarse o de Francisco Iglesias Brage (158 u.i), interesante personaxe, coñecido 
polas súas fazañas aéreas durante as primeiras décadas do século XX, pola expedición ao Amazonas que planificou e coordinou nos anos 
da II República ou pola súa participación en comisións internacionais, como a formada baixo o patrocinio da Sociedade de Nacións para a 
deslinde do denominado “Trapecio de Leticia”, territorio amazónico comprendido entre Perú, Ecuador e Colombia; ou o de Ricardo Palmás, 
xornalista galego-arxentino, corresponsal da Axencia EFE en Londres, que foi un apaixonado galeguista.

4  Non contabilizamos neste conxunto a correspondencia privada do gobernador civil da provincia da Coruña José Vaquer Salort, conservada 
entre os documentos da súa secretaría persoal inseridos no fondo documental do Goberno Civil da Provincia da Coruña.

5 Geoffrey Yeo (Yeo, 2009) revisa o concepto de colección como antónimo do de fondo para o caso dos fondos persoais. Considera que non 
existe tal antítese senón que, máis ben, se concibimos o fondo como o conxunto total dos documentos que produciu unha persoa ata o mo-
mento da súa morte, a/s colección/s serían aquelas fraccións dese conxunto orixinal conservadas en institucións ou en poder de persoas ou 
familias diversas como resultado das múltiples vicisitudes polas que adoitan atravesar eses conxuntos (Yeo, 2009, 58-59). Desde este punto 
de vista, os conxuntos de documentos de José Cornide ou de Andrés Martínez Salazar conservados na actualidade no ARG, por exemplo, 
serían “coleccións”, dado que outras partes do fondo orixinal áchanse dispersas noutras institucións. Con ser moi suxestiva, esta aproxima-
ción non ten en conta o concepto de colección que aquí manexamos, resultado de actividades compilatorias por parte dun produtor, nin 
tampouco explica como aplicar esa idea a un fondo familiar. Sexa como for, e como insiste este autor, parece claro que é necesario afondar 
na investigación do conxunto e documentar de forma pormenorizada todos os cambios na custodia ou na organización do conxunto orixi-
nal que se produciran ao longo do tempo.

6 Véxanse as táboas 1 e 2 do Apéndice.

7 BOE núm. 229 do 17 de agosto (https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1947/229/A04610-04614.pdf)
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dade externa do Arquivo, plasmado, entre outros aspectos, na incorporación de fondos documentais de carácter 
público e privado. Dinamismo atribuíble quizais á consecución dun certo grao de madurez do centro, que, trala 
inauguración da sede actual en 1955, contaba por primeira vez na súa historia cun edificio e unhas instalación 
dignas. Factores desa maior actividade serían:

- A culminación dos traballos de reinstalación e descrición en cédulas soltas de todo o fondo documental da 
Real Audiencia de Galicia, o máis importante do Arquivo, comezada a fins do século XIX por Andrés Martí-
nez Salazar.

- A publicación da Guía do Arquivo de Antonio Gil Merino, no ano 1968.

- A publicación do Decreto 914/1969, do 8 de maio, de creación do Arquivo Xeral da Administración de Alcalá 
de Henares8, que establecía o carácter intermedio dos arquivos históricos provinciais. O Arquivo comeza a 
recibir transferencias regulares de fondos da Administración periférica do Estado na Coruña, así como da 
Audiencia Territorial da Coruña.

- A celebración do segundo centenario do Arquivo no ano 1975.

 Ingresan así, nos anos 1974 e 1975, dous fondos por donativo (casa comercial García Bravo, de Vilagarcía de 
Arousa, doado por don Aníbal Díaz; e Conde de San Xoán, doado por don Camilo Agrasar); e outros tres por 
compra nos anos 1980-1981 (Conde de Ximonde), 1982 (familia Muro) e 1986 (familia Sarmiento Valladares) 
(López, 1995, 17).

Máis tarde ingresaron fondos de maior volume. Así, cómpre mencionar os dos pazos de Brandeso e Torre Xun-
queira, o do Marquesado de San Martiño de Ombreiro ou o do Condado de Priegue.

É de interese destacar tamén outras incorporacións, “realizadas a través de desglose de fondos y colecciones ya 
preexistentes en el ARG, y cuya entrada, en la mayor parte de los casos no es posible datar (López, 1995, 19): 
Anido, Failde, Fajardo de Andrade, Magariños, Núñez, Parga, Ulloa). Procedían, da antiga “Colección de varios”. 
Outros varios identificáronse ao realizar o tratamento do fondo da Real Audiencia de Galicia entre os seus 
procesos (Cavancas, Echeverría Vila, García da Torre, Sánchez Vaamonde, Taboada) (López, 1995, 19).

2ª etapa (1990-2017)

Corresponde á actual etapa de xestión do Arquivo por parte da Xunta de Galicia. As táboas e gráficos que inse-
rimos a continuación agregan os datos cuxo detalle se ofrece nas táboas do apéndice. Cómpre sinalar que non 
se tiveron en consideración nin as adquisicións de menor volume que unha unidade de instalación (caixa) ou 
aqueles fondos que, como os de carácter estritamente fotográfico, adoitan contabilizarse exclusivamente en 
unidades documentais. 

Se observamos, en primeiro lugar, o número de ingresos de fondos privados familiares e de persoas que se pro-
duciron desde a década de 1970, observamos un rápido ascenso en números absolutos na década de 1980, unha 
estabilización entre 1990 e 2009 e un acusado descenso a partir de 2010, atribuíble sen dúbida á crise económica.

Período Número 
compras

Número doazóns/
legados

Número de 
comodatos

1970-1979 0 2 0 2

1980-1989 17 3 0 20

1990-1999 4 9 1 14

2000-2009 9 5 1 15

2010-2017 0 4 1 5

30 23 3 56

Táboa 1: número de compras, doazóns ou comodatos por décadas

Por outra banda, as compras predominan entre 1980 e 1989, ceden ante as doazóns na década de 1990, volven 
coller pulo na do 2000 e desaparecen a partir de 2010.

8 BOE núm. 125 do 26 de maio (https://www.boe.es/boe/dias/1969/05/26/pdfs/A08093-08093.pdf)
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Cadro 1: número de compras, doazóns ou comodatos por décadas 

Pero se agora analizamos o volume deses ingresos (Táboa 2, Cadro 2), a imaxe que obtemos reflicte un rápido 
ascenso na década de 1980 e un descenso continuado desde entonces.

Período Compras 
(u.i.)

Doazóns/legados 
(u.i)

Comoda-
tos (u.i)

1970-1979 0 12 0 12

1980-1989 301 22 0 323

1990-1999 84 165 14 263

2000-2009 108 55 2 165

2010-2017 0 42 51 93

493 296 67 856

Táboa 2: Volume de compras, doazóns ou comodatos por décadas (en unidades de instalación)

Cadro 2: Volume de compras, doazóns ou comodatos por décadas (en unidades de instalación)
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Unha imaxe que veñen matizar bastante a Táboa 3 e o Cadro 3, onde se ofrece o número medio de  unidades 
de instalación por fondo ingresado. Apréciase nelas unha evolución inversa que reflicte un aumento do volume 
medio das adquisicións e, xa que logo, da calidade media dos fondos ingresados. 

Período U.I/Compra U.I/Doazón U.I/Comodato

1970-1979 6

1980-1989 18 7

1990-1999 21 18 14

2000-2009 12 11 2

2010-2017 0 10 51

Táboa 3: Promedio de unidades de instalación por adquisición

Cadro 3: Promedio de unidades de instalación por adquisición

Sexa como for, e á falla de datos comparativos doutros arquivos galegos, considero relevante que practicamente 
a metade dos ingresos producidos no Arquivo nos últimos 40 anos se realizase por doazón ou depósito en réxime 
de comodato (26 sobre 56). Unha vía que sen dúbida debería potenciarse máis nos arquivos galegos, algo que 
pasa por un mellor coñecemento da realidade social e arquivística que nos rodea9 

En todo caso, moverse nesa fronteira “non neutral” que ocupa a doazón entre a produción e a custodia dos 
documentos, por unha banda, e a custodia e a mediación do arquivo [como institución], por outra, non é doado, 
pois moitos doantes posúen unha “profunda relación emocional” cos seus documentos, o que esixe tamén dos 
arquiveiros un esforzo por adaptar os seus modelos de xestión á consideración daquel non como un mero obxec-
to pasivo da acción do profesional senón como un actor en por si que posúe os seus propios intereses (Fisher, 
2015, 97).

4. Aproximación á composición e estrutura destas categorías de fondos

Así, o recoñecemento desa alteridade por parte dos arquiveiros ten moito que ver coa súa preten-
sión de sensibilizar á sociedade sobre o coñecemento e conservación dos arquivos privados. Non po-
demos pretender sensibilizar sobre a conveniencia de construír unha memoria social significativa10 

9 Seguemos á esperar, por exemplo, que se execute o mandato da Lei de arquivos e documentos de Galicia e se actualice o censo de arqui-
vos.

10 O debate entre o arquivo como proba e o arquivo como memoria áchase estreitamente ligado á critica que a denominada “Arquivística 
posmodernista” realizou, nos países anglosaxóns, do predominio do carácter de proba sobre o de información nos arquivos públicos, 
que implica a consideración, defendida por Jenkinson, dos documentos públicos  como única fonte de  “verdade” histórica. Fronte a ela, 
emerxe o poder socio-cultural do “significado”, un concepto máis preciso e manexable que “memoria”  (Greene, 2002, 50).  Por outra 
banda, segundo Eric Ketelaar (2011, 22), “o documento é un depósito de significados”. Armando Malheiro da Silva insiste en que “a 
cuestión do sentido [do significado, pois] está intimamente ligada á preponderancia do contexto”, pero tamén “das actitudes de busca, 
de recuperación e de uso por parte dos usuarios” (Silva, 2004, 58).
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 que transcenda os lindeiros institucionais se non somos quen de comprender as motivacións e os usos sociais 
que se achan trala realidade dun arquivo persoal ou familiar.  Motivacións e usos que non sempre coinciden 
estritamente coa produción institucional de documentos nos organismos públicos, regulada por ríxidas normas 
e procedementos.

Esas mesmas motivacións e usos áchanse trala composición e estrutura destes arquivos e por tanto axudarannos 
a encarar o seu tratamento técnico.

Usos sociais do arquivo privado

Entre outras posibles consideracións que fagamos ao fenómeno da produción, conservación e uso  dos arquivos 
persoais e familiares, podemos destacar as seguintes:

- Son acumulacións de testemuños de titularidade sobre bens.

- Constitúen un medio para a administración do patrimonio.

- Aseguran e protexen a identidade familiar.

- Ofrecen cohesión afectiva, persoal e familiar.

- Deveñen patrimonio e memoria familiar e social.  

Na maior parte dos arquivos familiares do Antigo Réxime destaca a súa dimensión patrimonial de acumulacións 
de testemuños da titularidade ou da posesión sobre bens raíces (Fernández i Traval, 1991; Fernández i Traval, 
2009).  Este aspecto áchase ligado estreitamente con outro, cal é a produción e acumulación de documentos 
como medio para a administración do patrimonio (Gallego, 1993, 55).

Pero, ademais, considerados na súa dimensión diacrónica, esencial en calquera aproximación ao estudo da fami-
lia, os arquivos constitúen un elemento esencial para o fortalecemento da cohesión familiar e da súa identidade 
(Andrade; Rosa, 2011, 3).

En relación coa cohesión e identidade familiar está a conexión afectiva, persoal e familiar, dos propietarios cos 
seus arquivos (Andrade; Rosa, 2011, 10). Unha ligazón que se explica pola “liberación de enerxía psíquica” que 
produce nalgunhas persoas o contacto con determinados obxectos, de forma que a atención ou afección por 
este ou por un documento, “pode poñer a alguén nun estado de fluxo” que o fai estar “completamente en 
conxunción co obxecto, perde toda idea do tempo e do espazo e acha unha gran satisfacción na súa interacción 
co obxecto” (Ketelaar, 2011, 2311).

É precisamente a noción de afectividade que liga aos propietarios cos seus arquivos a que nos permite entender 
como eses conxuntos, que algún día foron redutos da intimidade e do secreto (Ketelaar, 2007, 347), pasan a 
ser co tempo obxecto do aprecio social como depositarios dun dereito máis amplo da comunidade a gozar dos 
testemuños do pasado (Riegl, 2007, 12), e  elementos substanciais do patrimonio documental. Un concepto, este, 
como sabemos, estreitamente ligado ao de identidade, xa non só do individuo ou da familia (Keteelar, 2009, 
1012) senón de toda unha comunidade, da nación ou mesmo da humanidade (Leniaud, 2002, 11-14).

Así pois, a protección e conservación destes arquivos é tarefa na que deben converxer tanto os propietarios dos 
arquivos como as administracións públicas.

11 Ketelaar basea a súa aseveración no libro de dous investigadores da Universidade de Chicago, Csikszentmihalyi e Rochber-Halton de 1981 
“O significado das cousas” (Ketelaar, 2011, 23).

12 Eric Ketelaar estudou tanto a transformación dos documentos públicos en patrimonio documental (Ketelaar, 2007) coma ese mesmo 
proceso nos arquivos persoais e familiares (Ketelaar, 2009). En ambos os dous casos, parte dos catro criterios enunciados precisamente por 
Jean-Michel Leniaud  (Leniaud, 2002) para identificar “o paradigma do patrimonio ao longo da historia” (Ketelaar, 2009, 9). E, en relación 
coa categoría de arquivos que nos ocupa, argumenta que entre os séculos XIV e XVII, en Italia, Inglaterra ou Holanda, a “’contemplación 
xenealóxica’, que crea un monumento mediante a interacción cos seus obxectos, transfigurou os arquivos de familia en patrimonio cultu-
ral para preservar, acrecentado e transferilo ás xeracións futuras”, como elemento de identidade e cohesión familiar (Ketelaar, 2009, 11).
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Se desenvolvemos esta análise, podemos plasmar o resultado nun cadro coma o seguinte:

Cadro 4. Razóns que explican a formación e conservación dos arquivos persoais e familiares

Cadro 5. Razóns que explican a formación e conservación dos arquivos persoais e familiares (2)
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Problemas 

O profesor Armando Malheiro da Silva sinalou hai anos os problemas que, na súa opinión, presentaba o “deno-
minado tratamento arquivístico”, suxeito a un “enfoque empirista, incorporacionista e patrimonialista, ben re-
presentado por Olga Gallego Domínguez...” (Silva, 2004, 64). Sen negar canto hai de razón na súa contundente 
crítica do “antigo paradigma”, e discrepando en que o documento “epistemoloxicamente só existe amarrado 
ao binomio información-comunicación, non podendo ser estudado nen difundido á marxe deste encadramento 
ontolóxico”13, non concordo tampouco na caricatura que realiza do traballo de arquiveiros que, como Olga Ga-
llego, contribuíron a abrir unha vía na atención e preocupación cara os arquivos persoais e familiares.

Precisamente, a experiencia seguida por varias xeracións de arquiveiros no ARG, inspirados entre outros por 
traballos como o de Olga Gallego14, desminte ese retrato.

Pola contra, o estudo e “tratamento” de todos e cada un dos fondos documentais identificados e descritos ao 
longo dos últimos 40 anos no Arquivo non se realizou “ao abrigo duns plans de clasificación orgánico-funcionais 
feitos para evitar, por falta de tempo e de persoal... a descrición catalográfica, documento a documento e para 
lexitimar unha alegada diferenza... do documento de arquivo do documento de biblioteca” (Silva, 2004, 63). 
Máis ben recoñecémonos na aproximación realizada sobre 

“unha infinidade de casos que convocan, forzosamente unha abordaxe... indutiva, centrada no continuo e 
rigoroso estudo monográfico dunha suma ilimitada de casos... a fin de se comparar e confrontar o mesmo 
fenómeno, dentro dunha rica e vasta variedade de contextos e... obtense a confirmación, a negación, a 
revisión/corrección das propiedades de información exposta atrás...” (Silva, 2005, 54).

En efecto, no noso enfoque  xogan un papel fundamental, xunto co estudo e análise pormenorizados de cada 
caso, na forma que en que logo veremos, tanto a noción de función coma o emprego, adaptado a cada caso con-
creto, que non utilización acrítica, dun cadro de clasificación baseado fundamentalmente nas achegas de Olga 
Gallego, Rosario Lafuente e Aránzazu Lafuente e os portugueses Gonçalves, Guimarães e Peixoto.

A noción de función

Mª Rosa Saurín de la Iglesia, coñecida investigadora coruñesa, cita unha frase de Domínguez Ortiz na introdu-
ción ao traballo que publicou sobre o arquivo da familia Pardo Gil-Taboada, doado por ela, xunto con outros 
familiares, ao Arquivo do Reino de Galicia15, para sinalar que a necesaria reconstitución xenealóxica nos arquivos 
familiares debe superar a mera “enumeración de persoas “como si la nobleza no hubiera tenido más función que 
la reproductora” (Saurín, 2007, 371).

En efecto, non concordo coa visión das funcións como simples materias:“son intelectualmente atribuídas e in-
ventadas polo arquiveiro e desvirtúan a simplicidade de organicidade familiar que ten que ser escrupulosamente 
respetada/reconstituída...” di Malheiro da Silva (Silva, 2004). Pola contra, as funcións diferéncianse das materias 
en que sempre son atribuídas a “alguén en concreto” (Barbadillo, 167). Ese “alguén” (unha persoa, unha familia, 
un órgano dunha institución, unha institución) abstraémolo na entidade “axente”16.

A reconstitución da organicidade familiar17que é preciso realizar na fase de análise non se opón á identificación 
(que non invención) das funcións que unha familia ou un individuo, como unidades económico-sociais que son, 
desenvolven ao longo do tempo. O contrario sería renunciar a unha das achegas de maior interese da Arquivís-
tica contemporánea. Achega consolidada polas normas técnicas internacionais e os modelos de requisitos para 
a xestión documental, concibida baixo os ditados dun novo paradigma (Norma UNE-ISO 15489-1:2016, 19; DLM 
Forum, 70).

13 O documento é algo máis que información: “Los documentos son tanto evidencia de la organización como activos de información” (Nor-
ma UNE-ISO, 2016, 5). Véxanse, tamén, as achegas dos autores citados máis arriba arredor do “significado” do documento.  

14 Esa experiencia é debedora tamén da bibliografía desenvolvida en Francia e España desde a década de 1970 a partir do traballo seminal 
de Bertrand e Geneviève Gille: Rosario García Aser e Aránzazu Lafuente, Borja Aguinagalde, Fernández i Traval, os portugueses Gonçal-
ves, Guimaraes e Peixoto ou os franceses Ducroit ou Huart, Conf. a bibliografía citada en García; Quiroga, 2012, 573-576).

15 Os doantes, mencionados nese artigo, foron::
– María Teresa Pardo Rivas
– María de los Milagros Saurin de la Iglesia 
– María Rosa Saurin de la Iglesia 
– Joaquin Saurin de la Iglesia.

16 Vid. máis abaixo.

17 Esa “organicidade” implícita na xenealoxía non debe constituír o exclusivo elemento de análise. Non se pode prescindir de considerar a 
influencia que o sistema xurídico-legal posúe, a través, por exemplo, de institucións como a do morgado, na conformación do patrimonio 
familiar no Antigo Réxime. E neste escenario fai a súa aparición a noción de “Casa” ou “institución que dá corpo ás actividades dunha 
liñaxe” (Migués, 2002, 47). Serán precisamente esas actividades, que responden a estratexias económico-sociais precisas, as que condicio-
nen en gran parte a evolución xenealóxica das liñaxes e expliquen a produción  ou a acumulación de determinados documentos como os 
“tumbos” ou “becerros” (Migués, 2002, 47).
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Hai tempo que as normas de descrición documental recoñeceron, por exemplo, a importancia das funcións no 
contexto de produción dos documentos (Consejo, 2007). Este recoñecemento consolidouse cos novos modelos 
conceptuais de descrición que, como o español  NEDA-MC (NEDA-MC, 2017) ou o internacional RIC-CM (Records 
in Context-Conceptual Model) (ICA, 2016), enuncian múltiples entidades para múltiples contextos documentais. 
Uns contextos que son “irreductiblemente dinámicos e complexos” e ante os cales os arquiveiros toman concien-
cia de que a descrición “non é nin será nunca perfecta” (ICA, 2016, 6). 

Entre outras entidades abstractas da descrición documental definidas por RIC-CM, as entidades función, función 
abstracta, actividade, posición e norma “son determinantes para definir o contexto de creación” dos documen-
tos e garantir así a súa veracidade, integridade e autenticidade (Pastor; Llanes, 2017, 3).

O modelo NEDA-MC define función como “la responsabilidad u objetivo principal asumido por la sociedad o 
realizado por un agente que integra un conjunto de actividades o procesos” (NEDA-MC, 2017, 17).

Pola súa banda, o modelo RIC-CM vai máis alá e identifica, ademais de función e actividade, outras entidades 
intimamente relacionadas como función (abstracta), ocupación, mandato ou posición.

Función é “An enduring goal, purpose, or objective of an Agent.” (ICA, 2016, 16), mentres que Ocupación é “A 
profession, trade, or craft pursued by a person in fulfilment of a Function” (ICA, 2016, 15).

Axentes

En estreita conexión coa entidade función áchase a entidade axente. Esta inclúe “cualquier institución, persona 
o familia que puede ser responsable o estar involucrada en la creación, producción, gestión documental, etc., de 
los documentos de archivo” (NEDA-MC, 2017, 15)

Pola súa banda, RIC-CM defíneo como “A person or group, or an entity created by a person or group, that is 
responsible for actions taken and their effects” (ICA, 2016, 14).

Por tanto, unha persoa ou unha familia son axentes que realizan funcións: 

“La familia es un grupo de dos o más personas relacionadas por vínculos de matrimonio, nacimiento, 
adopción o cualquier otra situación jurídica similar, o bien por presentarse ellos mismos como tal.

“Este subtipo de entidad incluye:

Unidades familiares, clanes, casas18, etc.

- Dinastías, linajes, casas reales, nobiliarias, etc.

- Los poseedores de un título de nobleza.

- Familias históricas o actuales.

- Familias que gestionan documentos de archivo” (NEDA-MC, 2016, 16).

O proceso de identificación de funcións no ARG parte da formulación dunha pregunta moi simple:  que funcións 
e actividades realizan as persoas e as familias? 

Cadro 4. Funcións e actividades que realizan as persoas e as familias

18 A cursiva é miña.
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Cadro 5. Funcións e actividades que realizan as persoas e as familias (1)

O seguinte paso será relacionar cada unha das actividades (que desenvolven funcións) cos tipos que definen as 
series documentais. Como veremos máis adiante, a identificación de series documentais na contorna dun fondo 
persoal e familiar presenta particularidades que convén ter en conta. Pero, na nosa opinión, estas particularida-
des non xustifican á renuncia á consideración destas agrupacións, as series, como elementos fundamentais da 
análise e da representación arquivística.

Os cadros de clasificación

Existe un consenso entre os profesionais da Arquivística acerca da utilidade e da necesidade de elaborar cadros 
de clasificación durante o proceso de organización dos fondos documentais. Os cadros de clasificación son un 
medio de representación/coñecemento do fondo porque facilitan unha aproximación rápida, sequera parcial, 
ao contexto de produción dos documentos (European Conmmission, 2008, 25). Pero tamén permiten acceder aos 
documentos dunha forma rápida, complementaria pero non substituída por outras formas de acceso como po-
den ser os descritores. Na contorna da xestión documental electrónica, os cadros de clasificación engaden outras 
funcionalidades, como a de servir de instrumento para aplicar e propagar políticas de conservación e acceso aos 
documentos, entre outras (Norma UNE-ISO 15489-1:2016, 22). 

Ademais, no contexto do proceso de investigación (Dicionario, 2005, voz “identificación”) que supón a identifi-
cación do fondo documental familiar ou persoal, os cadros de clasificación:

- Son un instrumento para a análise dunha realidade complexa. 

- Serven para formular hipóteses de traballo.

- Deben servir para complementar a aproximación histórico-xenealóxica.

En todo caso, non deben aplicarse de forma mecánica senón configurarse  e modificarse como resultado dese 
proceso de análise. Pero isto non se opón a que poidamos servirnos dun cadro tipo inicial que nos guíe ao longo 
dese proceso de investigación.

Estruturas orgánicas, estruturas funcionais

No ARG partimos habitualmente dun cadro de carácter orgánico e funcional para identificar e describir os fon-
dos persoais e familiares. Pero ese cadro non se aplicará senón ata despois de culminar a primeira fase da inves-
tigación da estrutura do conxunto.

Esa primeira fase toma en consideración, no caso dos arquivos familiares, dous elementos esenciais para o estudo 
da nobreza occidental: a liñaxe e o territorio. Unha e outro conformarán un binomio inseparable ao longo dos 
séculos do Antigo Réxime (Menéndez Pidal, 2015, 191)19.

19 Di este autor: “El territorio adquiere en esta época [o século XIV] una especial entidad como elemento adjunto a la propia idea del linaje 
y su dominio es apreciado más por su valor de representativiad social que por los simplemente económicos”. 
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Xenealoxía e territorio

A reconstrución xenealóxica das familias parte dos datos achegados polos propios documentos, contrastados coa 
bibliografía dispoñible en cada caso, e sistematizados a través de aplicacións informáticas específicas. No caso 
do ARG, utilízase desde hai anos o programa Cumberland Family Tree20, pero existen outras aplicacións na rede, 
gratuítas ou non21.

A investigación xenealóxica xoga así un papel fundamental na investigación da estrutura do fondo documental, 
pois constitúe o primeiro nivel de contexto dos documentos e, polo tanto, facilita a súa intelixibilidade.

Cadro 6: Árbore xenealóxica da Casa de Brandeso
(Fonte: Arquivo do Reino de Galicia. Descrición do fondo do Pazo de Brandeso, 2012)

É certo que esa estrutura documental adoitou alterarse ao longo dos séculos, pero especialmente na época 
de maduración dos dominios nobiliarios nos séculos XVII e XIX (Migués, 2002, 46; Nóvoa, 2017, 55) e que, por 
tanto a xenealoxía ofrece, como apuntaba Malheiro da Silva “a simplicidade da organicidade familiar (2004, 
70), fronte a imaxe deformada que pode dar un arquivo como resultado de organizacións ou desorganizacións 
acumuladas no tempo22. Pero esa análise parece obviar, como dicía máis arriba, a significación que o territorio 

20 http://www.cft-win.com/cft.php

21 Así, Ancestral Quest (https://www.ancquest.com/index-es-basics.htm), Family Tree Builder (https://www.myheritage.es/family-tree-buil-
der), GenoPro (https://www.genopro.com/es/), GDS Sistema General de Documentación Familiar ( http://www.gdsystem.net/webv2/es/) e 
outros.

22 Rita da Nóvoa resalta, para o caso do Arquivo Gama Lobo-Salema, a evidencia de ser ese conxunto unha versión “do acervo que existira 
ao tempo da extinção dos morgadios que só existe  por  razão  das  diligências  do  seu  último  proprietário,  apresentando-se, assim,   
como   um   produto   da   sua   vontade   de   recuperar   os   vestígios documentais da história dos seus antepassados.  Precisamente por 
ser uma versão, torna-se difícil conhecer com clareza a  composição  e  a  estrutura  do  conjunto  documental  que  esteve  na  posse  do 
último  morgado  antes  da  distribuição  pelos  seus  herdeiros” (Ibid., 54).
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tivo ao carón da liñaxe na conformación das casas nobiliarias, onde “La continuidad sucesoria se cifra a veces más 
en la posesión de ese asentamiento que en la filiación (Menéndez Pidal, 2015, 192). 

Por tanto, non vemos posible prescindir desoutro elemento de análise e de representación. Por máis que estas 
discusións se tornen quizais banais no contexto da descrición “multidimensional” (ICA, 2016, 10)23

Neste contexto, o concepto de casa, ao que xa nos referimos, é relevante “porque substituirá frecuentemente 
á idea de liñaxe de sangue e “comprende las posesiones materiales y los derechos y honores; su continuidad se 
centra no en los lazos de sangre simplemente, sino en estas posesiones que siguen al título” (Menéndez Pidal, 
2015, 199).

Claro que, en Galicia, ese concepto non se traducía na continuidade territorial do dominio (Fernández, 1995, 
3924, tal e como podemos apreciar, por exemplo na dispersión que presenta o do Pazo de Brandeso:

Cadro 7: o dominio territorial do Pazo de Brandeso
(Fonte: Arquivo do Reino de Galicia. Descrición do fondo do Pazo de Brandeso, 2012)

23“Rather than a hierarchy, the description may take the form of a graph or network” sinálase na introdución de RIC.

24 Citado por Migués, 2002a, 162. Este autor sinala que esta dispersión non só era privativa de Galicia (Ibid., 165).
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Funcións e estruturas orgánicas: o cadro de clasificación

Por tanto, estas consideracións modelarán un cadro de clasificación no que estarán presentes tanto esas estru-
turas xenealóxico-territoriais (Gallego, 1993, 54) como as funcións que identifiquemos ao longo da nosa inves-
tigación. Pero a forma que acadará en cada caso dependerá de diversos factores, como o tamaño, o grao de 
integridade e, tamén, da identificación no conxunto dun sistema determinado de organización25. Vexámolo de 
forma gráfica cuns cantos exemplos:

Cadro 8: tradución das funcións identificadas nas seccións dun cadro de clasificación.

1. Cadro funcional. 

Aplícase a fondos familiares reducidos ou cun patrimonio pequeno, como o da familia Aperribay Pita da Veiga.

Cadro 9. Cadro de clasificación do fondo da familia Aperribay Pita da Veiga26

25 A opción por un sistema determinado non se opón en todo caso á posibilidade, sempre aberta, de identificar e documentar outros pre-
existentes. 

26 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1235 
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2. Cadro dominical.

Aplícase a familias ou grupos familiares complexos que acumularon un gran patrimonio. É o caso do fondo do 
Condado de Priegue.

Cadro 19. Cadro de clasificación do fondo do Condado de Priegue27

3. Cadro dominical-funcional

A estrutura dominical pode desenvolverse en estruturas funcionais, como sucede no fondo do Pazo de Brandeso:

Cadro 20. Cadro de clasificación do fondo do Pazo de Brandeso (parcial)28

27 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=74325

28 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=54885 
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3. Cadro dominical/funcional/xeográfico

Pero ademais, este esquema pode complicarse ao definir un nivel de organización xeográfico,  que responde a 
unha práctica de arquivo habitual nesta clase de fondos. Debe respectarse.

Cadro 21. Cadro de clasificación do fondo do Pazo de Bieite (parcial)29

As series documentais

Temos resumido noutro lugar as particularidades que presentan as series documentais dos fondos familiares 
(García, 2011-2012; Quiroga, 554). En primeiro lugar, debe insistirse nunha diferenza fundamental que presen-
tan os documentos privados con respecto aos públicos. Estes adoitan documentar procedementos, mentres que 
aqueles documentan bens, procesos, estados xurídicos das persoas... Xa que logo, ao carón do elemento infor-
mativo consubstancial a todo documento, nos documentos públicos destaca un elemento de autenticidade que 
é moi relevante. En troques, no entorno privado, ambos os dous factores invértense, de forma que o carácter 
informativo pasa a ser determinante, pois en última instancia a autenticidade outórgase nun ámbito externo (o 
escribán público, por exemplo).

En segundo lugar, identifícanse dúas dimensións: as dos documentos recibidos, normalmente de carácter pú-
blico,  relacionados ben coa documentación oficial dos estados xurídicos das persoas (partidas/certificados de 
bautismo, matrimonio, defunción, pasaportes...), ben co tráfico de propiedades (traslados notariais de todo tipo 
de actos xurídicos); e a dos documentos producidos, máis ligados a actividades de administración ou de control 
dos dominios ou do exercicio de actividades de carácter intelectual ou profesional.

En terceiro lugar, e como resultado do anterior, atoparemos series documentais que presentan un carácter ti-
polóxico preciso (escrituras notariais, expedientes de posesión de bens, notas e apuntes, libros cobradores de 
rendas, executorias...) e series de carácter non tipolóxico. Máis ben, cumpriría dicir que nestas últimas o elemen-
to tipolóxico non se presenta cun carácter tan evidente porque non é o que define a serie. Así sucede nas que 
denominamos expedientes de propiedades, expedientes de administración de bens, expedientes de recobración 
de bens30... Amosámolo de forma gráfica na táboa seguinte:

29 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1077816

30 Non dudamos en asignarlles o substantivo “expedientes” para subliñar o seu carácter de documentos compostos.
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SERIES TIPOLÓXICAS SERIES NON TIPOLÓXICAS

Escrituras notariais: compravendas, partillas, doazóns, 
permutas, foros... Expedientes de propiedades

Expedientes de posesión de bens Expedientes de administración de bens

Notas e apuntes Expedientes de recobración de bens

Árbores xenealóxicas (...)

Documentos fragmentarios: autos de preitos...

Libros cobradores de renda

Libros de contabilidade

Instrumentos de descrición documental

Executorias de fidalguía

Táboa 4: Caracterización das series dun fondo documental familiar

Normalmente as series de carácter non tipolóxico teñen carácter xeográfico e fórmanse como resultado de 
procesos de control realizado sobre un ben concreto con carácter posterior á súa adquisición (Gonçalves, 1996, 
45-46).

Vexamos, por exemplo, como se define a serie “Expedientes de propiedade31 de Santa María de Noicela” na 
descrición da Casa de Aián, do fondo documental do Condado de Priegue:

“Trátase do conxunto de documentos xustificativos da propiedade —como escrituras de compravenda ou 
de cesión dun ben concreto— dos bens nunha determinada zona ou dunha persoa concreta, reunidos polo 
produtor cun criterio de control. Normalmente preséntanse cosidos ou en carpetas e poden agrupar máis 
dun ben no mesmo lugar ou parroquia, polo que permiten seguir a evolución desa propiedade ao longo 
das diferentes unións e disgregacións que se producen na familia.”32

Coleccións

Cómpre sinalar tamén que a práctica do ARG non arreda os documentos de carácter non orgánico que figuran 
no conxunto ou sistema principal. Así, libros, postais, mapas ou carteis integraranse no conxunto o mesmo que 
aqueles que son testemuño de actividades concretas. Esta práctica revélase esencial nos arquivos persoais, onde 
a existencia de coleccións definen con frecuencia o propio carácter do fondo e do seu produtor33, como agora 
veremos.

Fondos persoais

Se nos arquivos familiares do ARG o carácter patrimonial é o predominante, non sucede o mesmo entre os per-
soais. No entanto, a xestión patrimonial non se acha totalmente ausente, tal como se pon de manifesto no fondo 
de Francisco Iglesias Brage34

O tamaño moi reducido dalgúns destes arquivos non demanda a identificación de funcións. Eis o caso do de 
Victoria Fernández Manzano35, identificado entre os documentos das empresas comerciais Confeccións e estable-
cementos comerciais Acigar, El Dique/La Bahía, Dakar e El Fénix36, propiedade do seu irmán Faustino. Ou tamén 

31 Vitor Migués opina que estas categorías de documentos compostos corresponde a un momento avanzado da evolución dos arquivos 
familiares (Migués, 2002, 68).

32 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=75517

33 Tal foi o caso de Ricardo Palmás, gran coleccionista de toda clase de documentos de tema galego: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=133422

34 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=790438

35 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=320306

36 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=320307
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o de Jacobo Rey Sánchez37 , empregado e máis tarde socio da empresa Hijos de Simeón García y Compañía38, de 
Vilagarcía de Arousa, cuxo fondo foi depositado no Arquivo en réxime de comodato pola súa viúva, dona Taresa 
Barreiro Mero no ano 2001.

Cadro 22. Cadro de clasificación do fondo de Victoria Fernández Manzano

Noutras ocasións, o tamaño do conxunto é tan reducido que o tratamento se reduce á descrición individualizada 
dos documentos que o integran. Así sucedeu cos documentos do enxeñeiro Alfredo Álvarez Cascos39, autor, entre 
outros, de proxectos de diversas instalacións portuarias da Coruña.

Cadro 23. Contido do fondo de Alfredo Álvarez Cascos

Naturalmente, o desexable é que os fondos persoais que ingresen no Arquivo teñan maior tamaño, o que nor-
malmente significará que posuirán maior integridade e por tanto maior valor cultural. Nestes casos, a estrutura 
funcional do cadro reflicte a riqueza das actividades do produtor dos documentos. Tal sucede, por exemplo, no 
caso de Andrés Martínez Salazar40.

Cadro 24. Cadro de clasificación do fondo de Andrés Martínez Salazar (parcial)

37 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1334

38 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=544

39 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=1237506

40 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=457871
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Un caso singular é o do fondo documental do coronel Francisco Iglesias Brage41, ao que xa nos referimos. Singu-
lar polo seu extraordinario volume (162 unidades de instalación, 516 mapas e 3.944 fotografías) e, sobre todo, 
pola súa riqueza e variedade, que traducen unha vida chea de iniciativas, inquietudes e aventuras, e un carácter 
ordenado, minucioso e coleccionista.

O cadro de clasificación reflicte esa complexidade e identifica un amplo elenco de actividades de carácter per-
soal, de función pública e de función privada, ademais daquelas que se reflectiron nas numerosas coleccións que 
formou e acumulou durante a súa vida42

Cadro 25. Cadro de clasificación do fondo documental de Francisco Iglesias Brage (parcial)

Finalmente, hai que mencionar os casos, frecuentes, de fondos individuais integrados en fondos familiares. Entre 
os custodiados no ARG, a maior parte deles comprenden, en realidade, moi poucos documentos. Pero outros 
chegan a constituír a maior parte do conxunto, como sucede, por exemplo, no caso de Ángel Aperribay Pita da 
Veiga, xa mencionado, ou nos de José Cornide Saavedra ou Santiago Casares Quiroga, considerados tradicional-
mente arquivos persoais pero que integran tamén documentos das súas familias. 

Cadro 26. Arquivo de Juan Basadre e Albona dentro do fondo documental do Pazo de Brandeso

41 http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es.ga.15030.arg/gl/consulta/registro.do?id=790438

42 Pedro López é autor de diversos traballos sobre a biografía, as actividades e os documentos de Francisco Iglesias Brage. Cfr. a bibliografía 
ao final.
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Conclusións

O Arquivo do Reino de Galicia desenvolveu desde o último cuarto do século XX unha política continuada de ad-
quisición de fondos documentais de carácter privado, moitos deles de familias e de persoas. Esta política ofrece 
como resultado 80 fondos ou procedencias documentais diferentes, 963 unidades de instalación ou 334 metros, 
aproximadamente. Cifras nada desprezables pero insignificantes ao comparármolas coas 157.241 unidades de 
instalación (uns 23 Km) de fondos públicos que custodia o Arquivo. 

Case a metade deses ingresos se realizaron por doazón ou depósito en réxime de comodato, o que debería alen-
tar futuras iniciativas por construír unha memoria social significativa. Esa pretensión pasa tamén por un esforzo 
de aproximación e comprensión da realidade dos arquivos privados e do seu uso social para poder articular es-
tratexias converxentes cos propietarios dos arquivos privados. 

A identificación e descrición destes fondos documentais no Arquivo fíxose a partir da teoría e a práctica  desen-
volvida en Francia, España e Portugal por autores como Olga Gallego, Rosario García Aser e Aránzazu Lafuente, 
ou os portugueses Gonçalves, Guimaraes e Peixoto, pero está aberta ás achegas que, como a de Armando Mal-
heiro da Silva e outros autores en Portugal, consideran necesaria reformular a aproximación a estes fondos baixo 
os presupostos do paradigma da Ciencia da Información, da que a Arquivística forma parte.

En todo caso, podemos resumir a experiencia desenvolvida polo ARG ao longo de 20 anos nun decálogo (que 
non un receitario) dos criterios a considerar na identificación e descricións destes conxuntos: 

1. Estudar a/s organización/s orixinal/ais do conxunto, se a/s tiver.

2. Revisar coidadosamente todos os documentos.

3. Estudar os instrumentos de descrición antigos que poidan existir e contrastar o seu contido coa composi-
ción e estrutura actual do fondo.

4. Estudar a xenealoxía da familia e representala en árbores, así como o ámbito territorial que abrangue o 
conxunto.

5. Estudar a biografía daqueles individuos do grupo con maior presenza documental.

6. Identificar as posibles agregacións familiares ao grupo orixinario.

7. Analizar as funcións que produciron os documentos que constitúen o fondo.

8. Elaborar un cadro de clasificación.

9. Identificar as series documentais.

10. Describir os documentos
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Apéndices

Apéndice 1: Ingreso de fondos persoais e familiares no Arquivo do Reino de Galicia (1974-1989)

Fonte: López Gómez, 1995; Conserva-la memoria (1993); Base de datos do Rexistro de entrada de fondos docu-
mentais do Arquivo do Reino de Galicia.

Elaboración propia.4344

Fondo Datas extremas Data ingreso Volume/
extensión Forma ingreso Persoa/Entidade

Casa de comercio 
García Bravo

1790-1884 15-03-1974 9 Doazón Aníbal Díaz 
Abalo

Conde de San 
Xoán

1544-1881 19-11-1975 3 Doazón Camilo Agrasar

Conde de 
Ximonde

1536-1783 03-10-1980/

20-04-1981

4 Compra Centro del Tesoro 
Documental y 
Bibliográfico

Familia Muro 1575-1890 28-04-1982 3 Compra

Familia 
Sarmiento 
Valladares

1157-1892 10-03-1986 2 Compra Centro del Tesoro 
Documental y 
Bibliográfico

Familia Loriga 1916-1897 04-03-1986 6 Doazón José Vilas Durán

Luis Monteagudo 1914-1976 15-11-1986 16 Doazón Luis Monteagudo

Familia Aperribay 
Pita da Veiga

1535-1988 12-05-1987 60 Compra43 Ricardo Martínez 
Longueira

Fernández de 
Lugo

1789-1888 04-04-1988 1 Compra

Gayoso 1726 1 doc. Compra

Maza 1841 1 doc. Compra

Picado  Figueroa 1730 04-04-1988 1 doc. Compra

Juan Fernández 
de la Pradilla

1755-1882 1 Compra

Rivera-Baldemil 1806 1 doc. Compra

Ramón Saavedrra 1867-1890 1 Compra

Jorge López de 
Santomé

1633 07-07-1988 1 doc. Compra

Aldao 1752-1832 23-07-1988 1 doc. Compra Ricardo Martínez 
Longueira

Fernando 
Bermúdez de 
Castro

1550-1706 5 doc. Compra

Caamaño Lamas, 
señor de Romelle

1687-1730 1 doc. Compra Ricardo Martínez 
Longueira

Pardo Andrade 1357-1963 17-02-1989 71 Compra María Varela 
Sánchez

Pazo de Baldemir 1870-1970 06-10-1989 1 Doazón

Francisco Iglesias 
Brage

1911-1972 04-05/22-07-1982 158 Permuta A.H.P. 
Pontevedra44

43 Doazón complementaria de Mª del Carmen Folgueira Alende e Víctor Fernández Curros o 19 de outubro de 1989.

44 Autorizada por Orde Ministerial do 18 de outubro de 1989. O ARG cedeu en troques os fondos de sindicatos e partidos políticos da pro-
vincia de Pontevedra que depositara a Delegación do Goberno.



 ENCONTROS DA FUNDACIÓN OLGA GALLEGO. OS ARQUIVOS PRIVADOS DE PERSOAS E FAMILIAS

74

Apéndice 2: Ingreso de fondos persoais e familiares no Arquivo do Reino de Galicia (1990-2017)

Fonte: Base de datos do Rexistro de Entrada de fondo do Arquivo do Reino de Galicia.

Elaboración propia.

Fondo Datas extremas Data ingreso Volume/
extensión

Forma 
ingreso Persoa/Entidade

Pazo de 
Brandeso

1258-1949 29-01-1991 34 Doazón Filomena de la 
Serna Gasset

Marquesado de 
San Martiño de 
Ombreiro

1383-1954 16-05-1991/

29-01-1992

85 Doazón Jorge Ozores 
Marquina de 
Prado Illa, 
Eduardo Ozores 
Arraiz

Torre Xunqueira 1277-1965 11-02-1991 66 Compra Filomena de la 
Serna Gasset

Condado de 
Priegue

1445-1992 17-01-1995 14 Comodato Javier Ozores

Andrés Martínez 
Salazar

1891-1923 20-11-1995 6 Doazón Irmáns Martínez-
Barbeito

Fernando 
Martínez Morás

1893-1936 1 Doazón Irmáns Martínez-
Barbeito

Familia Casal 1502-1926 11-01-1999 5 Compra Adquirida en 
subhasta con 
anterioridade 
a 1988 pola 
Consellería 
de Cultura e 
depositada no 
Arquivo no ano 
1999.

Casa de Grixoa 1554-1831 1 
compartida

Familia Vales 1794-1880 1

Familia Verdes 1846-1916 1 
compartida

Granxa de 
Carballedo

1586-1791 1

María Barbeito 
Cerviño

1901-1976 11-12-1995 20 Doazón Irmáns Martínez-
Barbeito

Casa de Vilasuso 1542-1839 01-04-1997 1 Doazón Ricardo Martínez 
Longueira

Faustino 
Fernández 
Manzano3

1945-1980 24-03-1998 1 Doazón José Ramón 
Fernández 
Manzano

Victoria 
Fernández 
Manzano

1957-1979 1 
compartida

Doazón José Ramón 
Fernández 
Manzano

Alfredo Álvarez 
Cascos

1878-1880 6-10-1998 1 Compra Ricardo Martínez 
Longueira

Ricardo Palmás 1957-1996 6-10-1999 10 Compra Angélica Poujol

Carlos Martínez-
Barbeito

1913-1997 19-11-1998 17 Legado Carlos Martínez-
Barbeito

Arquivo 
fotográfico de 
Antonio Sánchez 
Díaz “Tonecho”

1950-1960 02-03-2000 687 doc. Compra Ricardo Martínez

Pedro Saavedra 1888-1990 06-06-2001 11 doc. Compra Jesús Méndez 
Sánchez
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Fondo Datas extremas Data ingreso Volume/
extensión

Forma 
ingreso Persoa/Entidade

Arquivo 
fotográfico de 
Antonio Pérez

1910-1929 27-12-2002 194 doc. Compra Ricardo Martínez

Arquivo 
fotográfico de 
Celeiro

1901-1999 15-12-2003 50.000 doc. Compra Ricardo Martínez

Condado de 
Torre Penela. 
Vínculo de Xocín

1356-1831 14-06-2005 1 Compra Ricardo Martínez

Arquivo familiar 
Pedrosa Pérez 
Dávila

1940-1966 02-08-2005/

05-02-2007

880 u.doc./

2 

Compra/

Doazón

Concepción 
Pedrosa

Familia Pardo Gil 
Taboada

1462-1972 05-02-2007/

13-04-2007

11 Doazón María Teresa 
Pardo Rivas

Rosa Saurín de la 
Iglesia

Familia Seara 1761-1959 13-04-2007 4 Doazón Rosa Saurín de la 
Iglesia

Casa de Altamira. 
Vínculo de 
San Pedro de 
Cumeiro

1626-1929 16-05-2007 2 Compra Ricardo Martínez

Carlos del Valle 
Inclán

1944 16-07-2007 1 Doazón Mercedes Alsina

Familia Leis 1690-1853 20-09-2007 1 Compra El Galeón de 
Manila

Manuel Roldán 1908-1989 29-05-2008 37 Doazón Myriam del Valle 
Mohamed

Pazo de Pastoriza 1393-1964 11-2008 105 Compra Ricardo 
Martínez

Ramón Suárez 
Picallo

1931-1964 11-2009 2 Comodato Ramón Tenreiro 
e outros

Pazo de Bieite 1490-1977 26-10-2010 51 Comodato Mª Dolores 
Cordera García

Pazo do Río 25-10-2011 22 Doazón Hilario Gómez 
Pedreira

Vicenta Cortés 
Alonso

1900-2000 30-07-2013 14 Doazón Vicenta Cortés

Familia 
Magariños

1869-2011 01-02-2016 5 Doazón Jaime Magariños

Familia 
Rodríguez Roel

1905-1967 19-01-2017 1 Doazón Jesús Rodríguez 
Roel
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