
INTRODUCIÓN 
 
  

O encaixe galego foi perdendo gran parte da súa identidade ao longo dos  anos, en gran medida debido a que segue a 
ser un “producto”, parte da economía sumerxida, un complemento doutras rendas. A forza de mirarse só como mercancía, 
esquéncese o seu valor artístico e técnico e, a fin, pérdese a  propia identidade.  

 
Técnicamente considerase un encaixe de guipur, directamente  “parente” ou derivado dos encaixes franceses. Os seus 

pasos en Galicia están pouco estudados, pero sabemos que está presente dende o século XV, e que dende o século XIX 
deixou de ser un encaixe popular e sinxelo para converterse en outro de técnica moito mais complexa. 

 
O encaixe  galego, tuvo o seu gran momento entre finais do  S XIX e comenzos do SXX posto que, parello aos 

movementos de emigrantes para América, comenzou unha exportación que chegou a contarse por toneladas (como exemplo 
están os 7.518 kilos de encaixe exportados a Cuba dende o porto da Coruña no ano 1905). Nesta época os grandes 
comerciantes de encaixe como os “Balboa” ou os “Miñones” axudabanse  de  “libros de mostras” feitos de anacos de puntillas 
para a venda da súa mercancía (fundamentalmente puntillas e entredous por metro). Estos libros de mostras, 
independentemente do comerciante, eran prácticamente semellantes.  

 
Coa guerra, foise perdendo o comercio exterior e a actividade encaixeira foi decaendo, quedando reducida ao 

comercio interior ata que, unha vez rematada, a “sección femenina” promoveu a creación de novas palilladas (escolas de 
palilleiras), que pretendían recuperar o oficio. A “necesidade” e a crise en todos os niveis levaron, como é lóxico, a unha 
merma importante na gama de modelos e na calidade dos productos, tendendo a quedarse cos mais rendibles, e dicir, 
aqueles que eran técnicamente sinxelos. 
 

Ante o aumento da producción e da demanda, nos oitenta e parte dos noventa, comenzouse a ampliar o abano de 
modelos, nerbangantes na vez de recuperar os propios, moitas palilleiras recorreron as revistas de tirada nacional. En moitos 
casos, e como o nivel de formación era moi baixo, para “restaurar”  modelos propios, colliase un anaco de encaixe feito, 
poñiase enriba do cartón e picábase éste, seguindo os furados dos alfileres no traballo feito. Deste xeito pérdese a xeometría 
dos debuxos, xa  que a peza feita non é ríxida, e resulta imposible recuperar o debuxo coas proporcións orixinais picando 
pola mostra. A técnica tamén se foi simplificando para acadar  velocidade de traballo, chegando ao abandono de cruces e 
puntos, que por mor de non facerse e ensinarse acabaronse perdendo.  
 

Nembargantes, e a pesares de todo isto, unha soa ollada aos modelos “esquencidos” fainos dar conta da súa riqueza 
técnica e da súa variedade, que en nada teñen que envidiar a dos demais guipures españois ou franceses, sabendo que 
ademais o noso maior recurso segue a ser o human, baseado na cantidade,calidade e versatilidade das palilleiras galegas, 
que loitan por mantelo como un medio de vida. 
 

Este mostrario pretende recuperar, xuntar e poñer a disposición de tódalas palilleiras, técnicas e modelos esquencidos  
a fin de que non se perdan, posto que  moitos deles “morrerán” coas poucas anciáns que aínda recordan traballalos. Esta 
perda sería irreparable porque o conxunto dos debuxos e as técnicas menos “contaminadas” son as que confiren as 
caracteristicas do encaixe galego e danlle unha identidade propia. Cada artesanía ten unha parte de arte e outra de oficio, e 
posto que, contra tódolos pronósticos, segue vivo o encaixe como “oficio” no século XXI, cabe “aloumiñar” a súa parte 
artística como deuda histórica, etnográfica, e sobre todo para contribuir a darlle as ferramentas que o fagan perdurar no 
tempo.  
 

Como antes se traballaba o encaixe por varas, levando a vender en pezas que acostumaban ser dunhas 15 varas, as 
puntillas non tiñas esquinas e en moitos casos tampouco parella  (puntillla-entredous). Para este traballo, a fin de completar 
as posibilidades de uso, fixeronse as esquinas e parellas de cada modelo.  

 
Debido as particularidades de algúns puntos e cruces (que como se sinalou antes, deixaronse de facer en moitos 

casos) axúdase a palilleira cun esquema técnico de traballo, ensinando o camiño dos fíos en aqueles traballos que pola súa 
complicación o requiren. Para completar esta axuda, reúnense nunha guía os aspectos técnicos do encaixe galego, de xeito 
que cada persoa escolla o xeito de traballar que prefira ou que lle conveña en cada caso.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


























































































































































































































































































































































