
A
igrexa de San Xoán dos Baos, no concello de Ribeira
de Piquín, ten un aire de fortaleza antiga. En tempos
pertenceu á Orde de Malta (tamén chamada de San

Juan de Jerusalem). Estes cabaleiros de armas tomar asentaron
os seus reais en Portomarín, no camiño de Santiago, desde onde
chegaron a administrar unha ampla localidade que abarcaba ata
as terras da comarca de Meira.

A igrexa está construída sobre unha atalaia que, a modo de
foso de defensa, circunda o río Rodil. É un templo caracterís-
tico da zona, de atrio cuberto para poder gorecer aos
parroquiáns que agardan a misa e onde, ata
hai poucos anos, celebrábanse as puxas
de galos e lacóns para sufragar os
oficios de ánimas e San Anto-
nio.

Nunha das paredes ex-
teriores, mirando ao sur,
trazado sobre unha
lousa de pizarra, con-
sérvase un curioso
cuadrante solar, da-
tado en 1742. O re-
loxo é obra do ilus-
trado Juan Antonio
Fernández Lombar-
dero, ferreiro arte-
sán, reloxeiro e in-
ventor, autor tamén
doutros admirados re-
loxos mecánicos, como
o que presidiu no seu día
a torre da catedral de Lugo,
o da seo de Mondoñedo ou
o que había na Porta Vella da
muralla de Ribadeo, derrubada a
principios do século XX.

Juan Antonio Fernández Lombardero
nacera no lugar de Vilarpescozo, da mesma parro-
quia de San Xoán dos Baos. Pero as súas orixes hai que busca-
las na comarca veciña dos Oscos, no concello de Santa Eula-
lia, onde viviron os seus antepasados. Nos Oscos tiña os seus
máis directos parentes, un deles considerado o máis activo em-
prendedor industrial daqueles tempos, o ilustrado Antonio Ray-
mundo Ibáñez, fundador da Real Fábrica de Sargadelos.

A finais do século XVI, familias de orixe italiana, prove-
nientes de Biscaia, chegaron á comarca dos Oscos, as terras in-
teriores máis occidentais de Asturias. Eran industriais artesáns

que traballaban o ferro e buscaban lugares onde abundara a
auga de ríos e torrentes, para poder mover os enxeños hidráu-
licos das súas industrias. De seguido instalaron por toda a co-
marca mazos, forxas e ferrerías. Con eles viñan expertos profe-
sionais da transformación do ferro, que ensinaron o oficio aos
novos aprendices do lugar, converténdoos á súa vez en cualifi-
cados mestres tazadores. Unha daquelas familias de colonos era
os Lombardero.

De soleira probablemente italiana, os Lombardero consti-
tuíron unha saga de industriosos artesáns, humanistas,

homes de mente inqueda por canto significa-
ba coñecemento e progreso. Orientaron

as súas afeccións á reloxería, imbu-
ídos sen dúbida desa idea racio-

nalista e economicista que
perseguía computar, orde-

nar e darlle ao tempo un
valor material.

O home, desde
que tivo consciencia
da súa condición
temporal limitada,
afanouse en tratar
de calcular o tempo
en períodos concre-
tos que lle serviran
de referencia para

poder así ordenar a
súa vida e entender a

súa propia existencia.
Do cuadrante astro-

nómico ou reloxo de sol,
ideado polos chineses no ter-

ceiro milenio antes de Cristo,
ata a invención do reloxo mecáni-

co no século XVI, o tempo entendía-
se vinculado a unha orde universal supe-

rior, e os instrumentos para medilo considerábanse
obxectos de cerimonial litúrxico.

Na Idade Media, a Igrexa administrou o tempo, sacralizán-
doo e ordenándoo en torno a unha idea pantocrática de Deus.
Pero os séculos XV e XVI traen un cambio decisivo no xeito de
pensar, que inflúe progresiva e decisivamente na mesma estru-
tura da sociedade. É nesta época cando a economía racha con
algunha das súas ataduras arcaicas. Aparecen as agrupacións
gremiais de obreiros, artesáns e pequenos comerciantes. Xorde
a figura do banqueiro, as entidades de crédito, as operacións fi-

galegos 5 | i trimestre 2009 | 167

José Francisco Rodil Lombardía

artigosartículos

Os artesáns do tempo



168 | galegos 5 | i trimestre 2009

nanceiras. As cidades convértense en importantes foros de ac-
tividade mercantil, onde teñen lugar as iniciativas de compra-
venda, acordos, contratos e transaccións. Xorde entón a nece-
sidade de reordenar o tempo en torno á economía. E o reloxo,
como tiña sido na Idade Media a campá, convértese no instru-
mento axeitado.

O reloxo mecánico adáptase extraordinariamente ben á so-
ciedade nova como un aparello útil e necesario para cronometrar
o tempo, permitindo darlle un valor exacto. O tempo como un
ben que non debe ser malgastado, que hai que administrar con
proveito e bo sentido. 

A vella sentenza “o tempo é ouro” quizais sirva para mellor
resumir a idea e o valor que os racionalistas tiñan e lle daban ao
concepto tempo.
O tempo concibi-
do xa como un ben
económico, lineal,
cuantitativo, afas-
tado da orde divi-
na, asociado ás
cousas materiais
deste mundo.

O reloxo mecá-
nico moi ben po-
dería ser conside-
rado o símbolo do
lento pero impara-
ble proceso de
transformación
que  experimenta o
mundo entre os sé-
culos XVI e XVIII,
sendo neste último
século cando o ra-
cionalismo rena-
centista chega á súa
máxima expresión.
O tempo, na súa máis elemental definición, como magnitude
física que permite medir a duración das cousas suxeitas a mu-
danza, experimenta os efectos da moda laicista en consonan-
cia coa idea de que o ilustrado do século XVIII ten da nature-
za: unha máquina perfecta que funciona por si mesma. O reloxo
mecánico pretende ser unha réplica desa mesma máquina, que
durante o século vaise perfeccionando nos seus complexos me-
canismos, á vez que se estende ao uso ordinario, como un ele-
mento máis da racionalización da existencia.

Xa desde época medieval os mosteiros cistercienses de Meira,
na comarca galega do mesmo nome, e o asturiano de Villanue-
va de Oscos, ambos dedicados a Santa María, deixaron a súa
pegada nas súas respectivas áreas de influencia que compren-
den as terras interiores a ámbolos dous lados do río Eo. Os dous
mosteiros foron centros de cultura e de saber onde se instruí-
an os descendentes das casas fidalgas da zona, como tamén, en
tempos, os fillos do pobo chan, que os monxes obrigaban a al-

fabetizar ata os anos da adolescencia. As correntes da ilustra-
ción atoparon nestas terras astur-galaicas un terreo ben aboa-
do para botar raíces.

En 1603, segundo un manuscrito da época, Juan Fernández
Lombardero e o seu fillo Domingo traballan na entón puxan-
te ferrería da Valía, propiedade da familia Lombardía, no con-
cello asturiano de Villanueva de Oscos. É nese mesmo ano que
os Lombardero deciden independizarse e montar a súa propia
industria no veciño concello de Santa Eulalia, coa instalación
dun mazo e ferrería propios, á vez que construían a casa solar
no lugar de Ferreirela de Riba.

A familia emparenta con outras familias podentes da zona,
multiplícase e bifúrcase en dúas ramas principais, cando Juan,

un dos fillos de
Domingo, casa coa
galega Luisa López
de Castro e marcha
a vivir ao lugar de
Vilarpescozo, no
concello lugués de
Ribeira de Piquín.
Desta unión naceu,
en 1705, Juan An-
tonio, o noso relo-
xeiro, que herdou
do seu pai a afec-
ción a construír re-
loxos.

Juan Antonio
creceu nese mundo
complexo e un
tanto críptico da re-
loxería, que conxu-
ga a artesanía co
arte, o oficio e a téc-
nica. Desde moi
neno participou

dos segredos da cronometría e da mecánica de precisión, no obra-
doiro da casa onde o seu pai Juan construía e montaba espirais,
rodas, resortes e engrenaxe.

Estudou no mosteiro de Meira, aínda que probablemente
completase os seus estudos en Mondoñedo ou quizais en Com-
postela, segundo consta que o fixeron outros membros da fa-
milia. Criouse, pois, nun ambiente familiar de humanistas e
homes de ciencia. 

Aínda que non hai moitos datos sobre a vida dos Lombar-
dero –os que hai son bastante confusos–, é doado imaxinar a
Juan Antonio consultando na ben nutrida biblioteca familiar
tratados de física, de cronometría e gnomónica, ou acompa-
ñando ao seu pai a Ribadeo en busca de material de reloxería
necesario para o obradoiro. Polo porto de Ribadeo, entón un
dos máis importantes do Cantábrico, entraban os apreciados
reloxos de Inglaterra, asinados por nomes tan prestixiosos na
investigación e construción reloxeira da época como Abraham

Porto de Ribadeo. | Puerto de Ribadeo.
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Bernard, Jourdain, Ellicot, Watts ou Taylor, pero tamén entra-
ban libros, tratados de ciencia, e sobre todo as novas ideas que
farían cambiar o mundo.

Coñecendo as inquedanzas do Lombardero de Vilarpesco-
zo, é probable que nas súas mans caeran libros singulares da
época, exemplares que aínda conservan algunhas casas fidalgas
da zona: “O tratado do imán”, de Guillermo Gilbert; “Mister-
yum cosmograficum”, de Juan  Kepler; ou un tratado de Roger
Bacon no que o sabio inglés, ademais de dar conta de cálculos
e fórmulas, describía algúns enxeños mecánicos. 

Juan Antonio foi un home culto e informado.
O seu inusual sentido artístico para talar a pedra e
a madeira como ebanista, debuxante, gravador e pin-
tor decorativo, así o demostra. Deixou algúns mo-
bles de fina marquetería, entre eles unha cama que
se conservaba ata hai pouco na casa de Vilarpesco-
zo, lámpadas, picaportes e outros variados utensi-
lios realizados cunha encomiable destreza artística,
ademais dun grande número de reloxos de antesala,
encargo das casas podentes de Galicia e Asturias.

Cando, en 1763, casou á súa segunda filla co
máis novo descendente do seu curmán dos Oscos,
de nome Antonio Manuel, comezou para o reloxei-
ro de Vilarpescozo unha etapa ilusionante de gran-
de creatividade. Uns anos antes morrera, de xeito
prematuro, un dos seus fillos varóns, Cosme Ma-
nuel, mentres que o outro irmán varón, Francisco
Antonio, tomara as ordes relixiosas. Os dous irmáns
estudaran humanidades no mosteiro de  Meira e
completaron estudos nas universidades de Santiago
e Oviedo. Ambos distinguíronse pola súa erudición,
tendo deixado algúns tratados manuscritos de lóxi-
ca e filosofía, ao tempo que, seguindo a herdanza
familiar, cultivaron a afección pola reloxería.

Cando casou á súa filla Isabel, Juan Antonio cum-
prira os cincuenta e oito anos. A chegada a casa do
seu xenro, o fillo do seu curmán dos Oscos, reavivou

o seu ánimo e a súa capacidade creativa. Desde un principio con-
xeniou á perfección co novo Antonio Manuel, transmitiulle os
seus moitos coñecementos e púxoo ao corrente dalgúns segredos
na arte da reloxería, que á súa vez el herdara dos seus antepasa-
dos reloxeiros.

Con Antonio Manuel como socio, ao que sempre tratou
coma un fillo, construíu o reloxo da catedral de Mondoñedo,
nun obradoiro que había a un lado da casa. Tres anos antes, en
1760, terminara o reloxo da catedral de Lugo, e entre os dous
reloxeiros iniciaron unha etapa de grande actividade coa cons-

trución dun bo número de reloxos de antesala. 
Aínda que o vello reloxeiro de Vilarpescozo xa

tiña unha merecida fama, estendida por boa parte
de Galicia e Asturias, é nesta etapa que consigue me-
llorar os modelos, acadando unha inusitada preci-
sión nas maquinarias e perfección nos acabados. O
seu refinado gusto e dotes artísticas quedaban pa-
tentes nas caprichosas formas de bronce dourado
coas que decoraba as esferas, os copetes, remates e
péndulos dos reloxos de parede e antesala.

Juan Antonio Fernández Lombardero morre en
1796, deixando escola no seu xenro e este, á vez, no
seu fillo, que prolongou a dinastía dos enxeñosos
artesáns reloxeiros ata finais do século XIX. 

Os Lombardero foron ilustres e ilustrados arte-
sáns do tempo. A súa obra, dispersa –consérvanse
algunhas pezas en museos e en casas e coleccións
particulares–, é comparable ou mesmo superior en
enxeño e calidade á obra dos afamados reloxeiros
ingleses ou suízos da época, recoñecidos e debida-
mente honrados pola Historia. A desidia e tal vez a
ignorancia teñen contribuído a que a obra creativa
desta dinastía de grandes reloxeiros que foron os
Lombardero quedase en grande medida esquecida e
en boa parte perdida. G

José Francisco Rodil Lombardía é escritor e xornalista.
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